
( οοσίς 
ΤῊΪ5 ἰδ ἃ αἰ 5 Ἰ[8] οορν οἵ ἃ ΒΟΟΚ [Πδ] ννὰβ ργοβογνοι [ὉΓ βο πογδι!οη5 οἡ ΠΌΓΑΓν 5ΠΟΙνο 5 ὈΘΙΌΓΟ Ἰξ νυ 5 ΘΔΓΟΓΠν βοαπηοα Ὀν ΟΟΟρ]ο ἃ5 ρᾶτί οἵ ἃ ργοΐθοι 

ἴοὸ πιᾶκο [ἢ νου! 5. ῬΟΟΚ5 (ἰἸβοονογαθ]ς οπ]Ϊπο. 

Τι Πὰ5 βιιγνῖνοα Ιοπρ ὁποιιρῇ [ῸΓ [πο ΘΟργγίρῃι το ΟΧρίγο 8Π6 (ΠῸ ΒΟΟΚ ἴο οπίογ {πὸ ρα ΠΟ ἀοπγαΐπ. Α ΡΌΡΙο ἀοπηαίη ΒΟΟΚ 15 ὁπὸ {Πδι ννὰβ πονογ βιδήθοι 

ἴο οορυτίρἢϊ οΓ νΠοβο ΙΘρᾺ] ΘΟρυγΙρῃϊ ἴογπὶ Πὰ5 οχρίγοα, ΔΝ ΠΟΙΠΟΓ ἃ ΒΟΟΚ 15 ἴῃ [ΠῸ ΡΌΡΠΟ ἀοπηαη πλὰν νΆΓΥ ΘΟΙΠΙΓΥ [0 ΘΟμπίγν. ΡῈ]1ο ἀοπηαίη ΒΟΟΚ5. 

ΓΟ ΟἿΓ βαίονναγϑ ἴ0 [Π0 ραβδί. γοργοβοηιίηρ ἃ ϑνθΆ ἢ Οἵ ΠΙβίογυ. οὐ]ίιτο ἀπ Κπον]οάρο {Πᾶ1᾿5 οἴϊοη (Ποῖ τὸ ἀἰβοονοτ. 

Μᾶγκβ, ποίδιϊοηβ ἃΠᾺ4 Οἴ ΠΟΥ Π]ΔΓΡῚ ΠΑΠ1ὰ ργοβοηΐ ἴῃ [ΠΟΥ ΒΊΠΔ] ΝΟ πιο νν}}} ἀρροὰγ ἴῃ (ἢ15 ΠΙΟ - ἃ το πη πο ΟΥ̓ (Π15 ΒΟΟΚ᾽ 5 ΙοηΡ Ἰοιγπον ἴτοπι (ῃς 

ῬΌΡΙΒΠΟΓ τὸ ἃ ΠΠΌΓαγν ἃΠ4 ΠΠΑΠ]Υ ἰὸ γοιι. 

ἴϑαρε βιυ  ο! πε5 

Οὔὐοριῖο 15 ργουα [0 ρδγίπογ νυ] ἢ ΠΡγα 5 τὸ ἀἸρῚΖο ρα Π1ο ἀοπιδῖη πιδίογ!ἃ]5 ἃΠα πηᾶΚο [ΠῸΠῈ νυ] ἀοἸν Δοοοββ 16. ῬΌΡΠ]Ο ἀοπγαὶη ΒΟΟΚ5 ὈΟΙΟηρ ἴὸ (ῃς. 

ῬΌδΙΪς ἃΠα νν ἃγο ΠΊΟΓΟΙΎ {ΠΟῚΓ ΟμβιοαἸᾶη5. ΝΟνΟΓ ΠΟΙ 55, [Π15 νΟγΚ 15 Οχροηβῖνο, 50 ἴῃ Ἵγάου 0 ΚΘῸρ ργον! πρὶ (Π15 γοβοιγοο, ννο Πᾶνο (Κη βίορβ ἴὸ 

Ῥτγονοηΐ ἄθιιδο ὈῪ ΘΟΠΙΠΊΟΓΟΙΔΙ ραγΪο 5, ἱπο! μα Ἰηρ ΡΙΔοΙηρ ΤΘΟΠΠΙΟΔ] γοβιγ οι ἢ5 Οἡ δι οπγαίοα αμογγίηρ. 

Δ 150 δβΚ {Πᾶΐ γοιι: 

Ἔ Μακε ποη- ομιηιθγοὶαὶ τι56 Οὗ 16 ἢ ]65 Νς ἀσβίρποα Οοόρ!ς ΒΟῸΚ ϑοάγοῃ [ῸΓ το Ὀ. ἱπα  ν] ἀι8] 

Ῥοβοηδὶ, ΠΟη-ΟΟΠΊΠΊΟΓΟΪΔΙ ριΓρΟΒ085. 

ἈΠ4 ννῈ τοαιοϑβί [Πα γοιι τβ6 (Ποβς Π]Ο5 [ὉΓ 

Ὁ Κεῤγαίη ΠΌπι απτοπταῖθα ψιθγγίηρ ΤῸ ποί 50Π6 διιοπιαίοα αιογίοβ οἵ ἂην βοτί ἰὸ ΘΟ Ρ Θ᾽ 5 βυβίοπη: ΠῚ γοῖι ἅγὸ οοπα ποι Γοβθάγοῃ ΟἹ πη Πίπο. 

ττηδηβ]ίοη, Ορεϊοα] ΟΠαγδοίογ ΓΟ οορ ΠΠΟῚ ΟΥ ΟΙ ΠΟΙ ἀγοὰβ νυ ΠΟ ἃροΟ 55 (0 ἃ Ιᾶγρο ἃπηοιηΐ Οἵ τοχὶ 15 ΠΟΙΡΓ], ΡΙοάβο οοπίδοι τι5. ΝΥίς ὁποοιγαρο (ΠῸ 

ἀιδο Οἵ ριδ] 1. ἀοπγαίῃ πηδίο γα }5 [ῸΓ [Πο56 ρι!ΠΡΟ565 ΔΠᾺ πηὰν δ 806 ἴὸ ΠΟΙρ. 

Ἢ Μαϊπιαϊΐη αἰγὶ ριΠοη Τῆς ΟΟΟρο “να ογπηαγκ᾽᾿ γοῖι 566 Οη ΘΔΟἢ ΠΙῸ 15 ΘβΒΟΠΕ18] [ὉΓ ΠΙΌΓΠΉΪ Πρ ρΘΟρΙΟ ἃθοιι {Π|5 ργο]θοῖ ἀπα ΠοΙρίπρ πο πὶ ἢπα 

ΔαΘΙΙΟΠΑ] πηδίογί]5 [πγοιιρῃ ΟΌΟρΡ]ο ΒΟΟΚ ϑράγοῃ. ΡΊοαβο 40 ποί γοπηονὸ Ἰ{. 

Ἔ ΚΘῸΡ ἱἰ ἰόραὶ ΜΝ ΠΝαΐονου γι τιβο, ΓΟΠΙΘΠΊΒΟΥ {Πα γοῖϊ ἃΓῸ ΤΟΒΡΟΠΒΙΒΙΟ [ῸΓ Θηβυγίηρ {Πὰὶ νυ δὶ γοιι ἄγο ἀοηρ ἰ5 ΙθρΆ]. [0 ποῖ ἀββιιπηο (Παΐ {5 

Ὀροδιιβο ννο ΒΟ ίονο ἃ ΒΟΟΚ [5 ἴῃ ἴΠ ρΌΡΙ1Ο ἀοπηαίη [ῸΓ πιβογβ ἴῃ ἴῃς ὈΠπΊιοα Βιαίο5, (παΐ [Π νου 15 150 ἴῃ (ῃς ρῈ]1ο ἀοπηαίη [ὉΓ ᾿βοΓβ ἴῃ Οἵ Ποῦ 

οοιηίῆοδ. Δ ΠΟΙΠΟΓ ἃ ΒΟΟΚ [5 5{ΠΠ] ἴῃ σορυγίρῃϊ νάγίο 5 ἔΓΟΠῚ ΟΟΙΠΙΓΥ [0 ΘΟμΠίΓγ, ἈΠ ννο ολη ἴ ΟἸΤΟΓ συϊάδπος οἡ νυ ΠΟΙ ΠΟΙ ἂηγ Βρθοῖῆο τ5 οἵ 
ὯΠΥ Βρθοῖς ὈΟΟΚ ἰ5 ΔΠΠοννοα. ΡΊθαβο 40 ποί ἀββιιπις {Πᾶϊ ἃ ὈΟΟΚ᾽ 5 ἀρροάγαπος ἴῃ ΟΌΌρΙς ΒΟΟΚ ΒΘΆγΟῃ ΠηρδΠ5 1ἴ ΟΠ Ὀ6 π50(] ἴῃ ΔΠῪ ΠΊΔΠΠΟΓ 

ΔηγννΠοτο ἴῃ {πὸ ννογ!. (οργγῖρηι ᾿π τι προπιοπί ΠΔΌΠΠν οὰπη Ὀο αυο βονοτο. 

ΑΡοιυΐ Οοορῖο ΒΟΟΚ Βθάγοῃ, 

Οὐορ θ᾿ 5 πηἰβδίοη 15 [0 ὀγρδηΐζο [Π6 ννου 45. ἱπΓογπηδιοη ἃπα 0 πηᾶκο ἰΐ πΠΙ νογβ  Πν ΔΟΟΘΒ5ΙΌ]6. ἃπα τ50 Ὁ]. Οὐορ!ς ΒΟΟΚ ϑθάγοῃ ΠΟΙΡΒ ποδάρια 

αἴβοονογ [πο νου! ̓ 5 ΒΟΟΚ5 ννΠ]]ς ΠΟΙρΙ πρὶ Διί ΠοΓβ Πα ΡΠ 5ΠῸΓΒ γοδοῃ πονν δι Ἰοποῦβ. Ὕοιι οδπ βοάγοῃ (Πγοιρῇ [πο [ὉΠ] τοχὶ Οἵ (Π]5 θΟΟΚ οἡ (ἢ ννοῦ. 

αἰπεερ: 7 ΈΘΟΚΞ. σοοα16. σοπι] 
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ῬΙΑΤΟΝΙΒ 
ΒΙΑΙΠΟΟῸΟῚ ΙΓ΄ 
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ΜΕΝΟ ΟΕΙΤΟῸ ΑΠΟΙΒΙΑΘΕΝ ὉΤΈΒΟΌΚ 

οὐδ ᾿ 

ἈΝΝΟΤΑΤΊΟΝΕ 

ΟΒΙΤΙΟΘΟΑ ΕΊΤΊ ΕΧΕΘΕΤΙΟΘΑΙ 

ΕΘΙΤΙΟ ΟΥΝΤΑ, 

αυὐμβαΑνιτ 

ΡΗΙΨΙΡΡΌΒ ΒΟΤΥΜΑΝΝΌΝ δ κ. 

---- --ῳς σαι... 

ΒΕΒΟΙΙΝΙ͂ 
ΒΌΜΡΤΙΒΌΒ Αὐαῦδτι ΝΥΠΙ 

ΜΗΟΌΟΧΧΧ. ἡ 

842. 



. 

’ 

ΠΣ ᾿ 

΄ 

Ν 

Ν ᾿ 

. 

δ 

ι 

. - 
“ Φ 

͵ ῃ 

ἤ 
4. 

͵ 
.. - . 

. 
. 

’ὔ . 

“΄ 

« 

ε 

ὃ 

,- " 

ω ᾿ 7 

΄ 

᾿ 

' . 

.] 
Γὰ 

φρο 

“ 
« 

᾿ 

Ἷ ᾿ 

Ι 

"5 

ἤ 

᾿ Ι 
Ι 

ῃ 
' 

᾿ 

Ι 

ι 

, 

. 

ι 

. 
. 

᾿ 

ἱ 

͵ 

᾿ Ι 
ι 

΄ 

. " .ο ͵ 

“ - 
ἱ 

Ἁ 

κι... 

2 

», « 

' 

͵ 

Ν 

᾿ 

΄ μ 
. 

Ι! 

!͵ 
ΝῚ 

: ἐ 

͵ 

᾽ὔ 
. 

4. 

ἤ 

-- 



ΠΕΟΤΟΒΙΒΌΒ. 

υϑέξυον κι ἀΐα]ορὶ ἰΐὰ αηοίϊπι ργοδίογιπὲ ργϊπαππι ἃ. 
1760, Βοτίδία τορὶϊ δάἀηίηϊδέτὶ 1,10. αν. ἃ Ζ64}1Ζ, οὰπὶ 
ΒΠΠῸ βρΟΓΟΥΘ Ἐμάοιίουι Μᾶρηυβ Αποίογοβ ΟἸδββῖσοβ 
χα ἰδίΐΠο5. ἔπ ἤγαθοοβ, δοουγδίίβ ἴῃ ΒΟ 015 ἰγδοίασὶ 
}ιββίβεοι ").. Αυοίον δυίθπι ἔαϊε ἤἴηρ οἰΐμδ αἰ ὁ 11θτῖ5 Ρ]α- β 

᾿ τοηΐοῖ5 ἱ μοι ββίπιπτῃ ἀϊα]οσὶ οἰ σογοπίυγ, φυΐρρο ἴῃ ιιϊ- 
θὰκ ἐγδοίδπαϊΐδ᾽ ρῃ]οβορ ἰοδο ἀἰβοὶ ρ]ηδ 6 δι ἀΐαπι οὐπὶ ν6-' 
᾿ἰογῖβ ᾿ἰηριδο δριϊβαίτηθ σομἸαηρὶ ροῖ50 οοηβοσοὶ. Ἑάἀθηάὶ 
ΟὈΓΘΠῚ Βιιβοθρογαὶ .. Ἔ. ΒΙΕΒΤΕΒ. νἱῦ οὐπὶ ῥδϑ018 τϊῃΐ 
Ταθπιοῦΐα Βοροῦ οΟἸὁπάυ8: 4} ΡΓῸ βι8 πιοάοδβιὶα βοοῖοθὸ 
ἜΧΕΝ Βὶ δ᾽ Δδβυμπιρβὶῖ. αυοζαπι Ροβίγοιηυβ Βοσθαϑδὶ ορὸ 
(Εά. 5. Βετοὶ. 1811.). 

Θυοά. πιο]ΐοτα μοάϊθ ἀδγο ρμοββυπιιδ, 1ὰ ἀοθοίυν (ἃ- 
Ἰῖρθυκβ τσάογϑίονι θυ. σαί Βαμα ΓΟΧ ἴῃ 1||0 βὰὸ ἀ6- 
οΓθίο 86 χα ιρυΐϊ,; ἀοδοίυν (8}1} νἱσγοόσυμι ΟΡ ΪπιοΓπὶ Βίιι- 
«ἴο: φαογιπι ποη βοϊαμη ἴῃ ππθιιοῦῖδπι βεὰ ἦπ Ορ(ϊπιᾶπι 
Ἰρβογιμι νοϊπῃίδίθπι ῬΘΟΟΆΓΘΏ,ΝΒ. Βὶ 4086 τηΐπὺ8 ρμουΐθοίδ 
ἀρβὶ ἀφάθειπί Βα ροσβε ἰοβὶ τϑιπογθ8. [αι Ππ|6 80- 
ἰὰπὶ πιιπὸ δθαιβ [ααϊοῖθυβ βἰδίο: δά πιϑᾶπὶ πιθηίθια ἴο- 
{ππὶ ᾿ἰθγαπι ϑαἀοτπανὶ, ἀθοθβϑοῦαπι δυΐθπ, πιθοῦαπι. 8 ΠΠΟ- 
ἰαΐα Βίοιε σϑίθγοσυμῃ οημηΐαπι οχοοῦρεὶ. Τοχίυμ δὰ Βοϊς- 
Κετῖ οοάΐοθβ οοηβεϊταϊ; 46 48 τὸ ἴῃ Ἰηάϊοα Αἀπιϊπίοι]ο-. 
τὰπὶ παΐο ργδοίδμϊηϊ βυθ] οῖο ταιίομθιι το 41. Ζπμαϊοθν 
ον δοτιμη οἱ τοῦῖπὶ στδιπι δι ο] απ), οὐπι, αὐδίθαι δη(θ ' 

, 

ἢ Μδηάας, {Π|103 γορὶὶ ἐἷα ορᾶπέ οδρίέα δ866: ῥγέμιν, αἱ 
ΒΟΓΙΡΙΟΓΟΒ ἡ αυδη αἰ οπεἰββίπιθ οὑπὶ Ππνεπέσές ἸΘΡ ΓΘη- 
ὰγ ἴῃ πιδ]ονγίθυδ 50 ῃ} 0118) αυδθ ἴῃ ῬΓδθοῖρυΐβ ουὐὐυδαυὰθ ῥΓῸ- 
σἰποῖδδ γϑίθυβ οβϑθηΐ: ἐμπι, π υἱτὶ ἀοοίὶ ἱποϊέαροπίυν δὰ 
γργίθηαοβ 105 ΡΟΥΠπι8ηῖ66, αὐᾶρ Τ68 οἵ δᾶ δίυδἀϊ᾽ιυζη ᾿ἰπραδθ 
Ῥδίγίδρ, φυοὰ ρστανϊίον οχ οοπιπιθηαρδΐ, οὐ δὰ ἱπίρ]ροπ- 
Ὧ08 08 ἸΡ805 βογίρίογοβ. τημ]έυπι οβδοί οὐ ]δέάγα; ἀεηίφια, 
υὐ Βογιρίογυπι ποὴ γνοοδθυῖα ἰἀπίυπι στάθοα δυέ Ἰδίΐπ ἴὰ- 
γοπίυτ8 Ππιοπιοῦδο, δορὰ γ68, δοηϊοηὰθ, ἐγδοίδεϊ }8. πιο- 
ἅυ8, ἀοοίγίπα, δὲ αυδθ τοϊίᾳψυδ οσουγγυπὲ, ἱπίο} Πρ η δ 
ἰδἀθγοπίυγ. Αἄθδαὲέ αυἱ γνορθᾶ ἴρθα βιπιπιΐ δυοίουθ, 4086 
ΠΟ 51ὴ6 ΒΙΠΟΤΘ Θὲ γὙοηογδίϊοηθ Ἰορὶ ροβδυπί, ΘΟΡΟΒΟΘΓΘ 
γοΪος, ᾿ἰθσυμι. Ετιἀογὶοὲ Νίοοϊαὶ, Αποκα, υ. Καὶ. Ἐχιοᾶν. ἀ. 
Ζν. Ὗ, ν. 33. ᾿ ' 

΄σ- 



ιν τ " 
ἴο5 ΧΧΧ βῆπηοκ δο:θοοξαπι, ροκὲ βοσιπάδηι οεΐθπ ἀ6- 
ἷπο ταβηππι οἱ δἀπιοίδμι, ἐπ γθη θυ πηθηαΐα 1160 δάπυσ 
δβοδβίογοί, ἐοΐππι πονυπιὶ ἔθοὶ, ἀδαιιθ πα θ ἶ8 φιότυπι ἐγαοία- 
ἂο δηποίδιέζοποῃ! ἱποοπιποδβ πιοῖθ Βυκχιδδοί, ἴῃ 110 
ἀϊδρυίανῖ. ᾿ 

Βοεβίδε υὐ ἄἀθ πιοπᾶο τοῆθαηι, 4φυοά ἴπάο. ἃ Βίρου- 
εἶπα οπιηΐθυβ οὐϊοηΐνυα ἰπβοᾶϊε, Δ ]οΐδ. .1. 38. ἢ. ᾿μηδὰ 
τοῦτο ἂν ἡμῖν ἄῤῥητον ἔξω. Ηδοο οὔπὶ ἱπ Β κοῦ 4ιο- 
ηιὸ ἰοχίυ ἰηνθηΐββοπι, σοὐΐουπι οὔτι διαρῃδηΐδηδ οοπ- 
Β6ηϑ0 ἢ ογθάδθαπι, δὲ, φυοά ρῥοίαὶ, ΑΒ0}} ποίαϊα βείγιο- 
βαπι.. διοὰ πυης ἀδσμ Β Κίον δηϊπιδάνογεϊς, πιο οβίθπα 
ΠΠυὰ ἄν ρῥχίπεσπι ἰοαὶ ἴῃ Εδπίομθ πυ !ἶὰ5, τὲ δοπείαϊ, 
“δαυρίον 618 Γυράπποηεδὶ νοὶ Γ,δοπιασίδῃα. αὐυᾶπι Βὶροη- 
εἶπὶ οὐϊίογοβ. ται δίδοογαπι 16 ίοΡδηΐϊδηυπι ἰοχίυτα 
οοηποῦΐ, ΡΟβτΒρΒο ἘΧβοσθοηάδπι ἐγϑάϊθγθηί. ζ6πὶ 
οπὶ δαάοπὶ ἀθ Βιροηίίπο ἰοχία ορίπίοηθ ἀποιΐ γϑοοθμίο- 
ΤΟΣ ΟΠΠΟΒ ἤυπο παΐκ οἀϊἰοπί δι Βα ϑίθγποσοηΐ, ργορδρα- 
ἴππιὶ οβὲέ πιϑπάπηη ὕδηπη0 ἴπ 880 ηθ8 πὶ ΠΟΥ Β5ΙΠΙ8ΠῚ. 
Νοῆ β6η16} δυίοπι οοὺ ἰῃ {118 ἐοχίΐδυ δ θπι 58.) 6856 
ΒοΚίκον ταΐπὶ δβεογαὶϊὶ, αἰϊπάαπο ἰάθη πιΐπὶ οχ θαι απὶ 
Ἰηάἀϊοαν! ἴῃ ΟΒαγπιάθ Ρ. 157. Β., δὲ πιοπάυπι δίαρδα-, 
ηἶδηθπι χατέρου ἰη 1,δοιηδεῖδηδ οογγθοίυπι δὲ ἰΐα, ϑατέ- 
ρου, ᾳυοᾶ ἴῃ οπηθδ 'παθ οαἶί, πιϑανὶς Ιοοὺ ο͵υ5 φυοὰ 
Β0[ π| βοηΐθηἷδο δρίαπι ὁδί, ἑκατέρου. Αὐυδῖθ ἰῃ υδι. οὲ 
᾿νυΐαβ 96 ΒΙροπεέίηαο σανοπάυπι ᾿π ροβίογιπ οεὶὲ αἰ] ρ6ῃ- 
εἶππ., 4φπδηι ἔδοίυπι αὶ Νέα! θδυηιῖο, .Δ πη πονυΐβδίπια θα 0ῃ8 
ἰπαπ6 σΟΠΙΠ ΘΗ ΑΥΪΒ Θογυηαθηι, ΘΙΓΟΤΙμὶ δοοῖο ἱϑηδγο. 
δοτρίαπι Βοσοϊηὶ ἀ, 1822, . 

οςς Ἶπ δἀοτηδηάα δδο αυϊπέ οὐἀϊΐοπο ἔπ ταΐμπ θη ἀϊπ τη6Π- 
αἷβ βορῃΐβ ποπ ζυϊ. ΚΝ ἰδπιθὴ δ᾽αιδ, 4180 ἃ ΒοκΙκοιῖ 
ἰοχίαᾳ γτοοϑάαηέ, ἄδααο χαΐρυα πιοπῖς ΔΙ θδυπῖι 5, ΒΟΣ- 
νδαία ἢϊς ἱηνοηϊδηίυγ; τ6 τιογάϊουβ {{6Δ γοίξμοσθ πϑπιῸ 
αγοάδέ. δαί δηΐπὶ ἀυχὶ 46 ᾿φοι οἱ οἱ πϑηίθη 5. 
480 8115 ἀϊβρί!οογοηῖ, φαδοαιθ ἰδιβθ τγαϊοπίθυκ πῸῚ 
Ρίαπθ σοπίοιδοηάὶε ἀοἴοίνπα ταὐϊὲ νἱἀογϑπίαν ἡτιἀϊοίϊα τη Ρ6Γ- 
“πμιίογο ἰρβῖβ ἢδρι σογυηι δβίυ ἀο5ῖ5. Βογοὶηὶ 4. 1828. 
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Ργαθοϊρπογαηι πὰ}. ΘΟ δά π Π] Ο] σι μη. 
Ν 

Οἱ μαιεαι ῬΙδίοι 8 νπατεμσογὶρίογεπι Ἰατρᾶπι οορίδπι οοηίυϊιε 
ληάοἔεβδιβ ἴῃ ἢος ᾿ΔΡοΥθ ἔγισι. ΒΈκκεα, αυΐ νδγιϑίδίθηι [6- 
οἰϊοηΐδ 12:40 Θχοθγρίδηι ἴῃ θά! οηθ δυὰ Ὀυδ]τοανὶῖ, Αοοθάθ- 
Ῥδηὶ 'ρᾶυοῦξ οοἀά.: ἴῃ αυΐρυ8 ὁδὲ αυθπὶ ῥυέπλεπι οπληλιῆι 
ἸὮιοιυλϊηο ᾿ 

Οἱ. Οἰανλ. --- ΟἸΔυϊεΐαχνιθ, ΔὉ Ε, Ὁ. Οτιλκκιο οχ ἴηϑι]ὰ Ῥδΐπιο 
ἴη Αῃρ]τᾶπι ρϑεϊαῖαβ ὉὉΣ ππο Οχοηῖτ 1ηῖον Βοα]ο)δηο8 
ἴμθδάσγος Αβϑθγναῖμσ, Οαπϊηθὲ 16 τϊποτιαι Ρ]δίοηἶβ ΟρΘ- 
Τὰπλ ἸοΏρΡΘ ρ]υτίπια, ἔπαὰὰθ 1}}1}8 αυδίϊηοχ αιο8 ᾿8 110 6]- 
1086 σοιμρίθοιαν ἀϊάϊοροβ. Ψαδυιθίδῖοτα ᾿θοϊουδ δυπηπιᾶ 
ἀἸΠ ΘΑ ἴθ δχοθγρίδπι δϑοζδιπι οαὐϊάϊξ 7λο. σαΐέῥοννο. 
ἄμς ἰὰ 1106 110 ου τυ]. ηλ ἔδοϊξι : Ζδοέζοτιος Ῥίαξογχιςα 
δ πιρπιδγαηΐ» Βοαϊεδαπὶς δες. Οαοπ. 1820. 8. Ἀυ)υδχυθ 
ΒΩ] 8 οοὐϊοῖδ νϑᾶτιοιἀῖθα ΒΟΘΚΚΘε συοαυθ ἴῃ οὐὔϊοηθ δᾶ 
οδἴθγοσμπι ἃ 80 ἶρδο οο]ϊδίογαπι οοάϊΐοιπι ἸΘοϊ ΟΣ θ8 ἐπλ- 
ΤΩΙΒΟΙΣ, διρειδῖαπι διρῖα ὃ(. 5828 οοὔθχ 988, 4υᾶθ πιοῖδθ 

᾿ς 4ἀδ 6ο οεγαπῖ, ὀχρθοϊδιίϊουθδ Ὡο χρονιεῖ; Ἰϑοϊ 68 πιυ] 88 
ταδηϊξθθῖο νἹ]οβᾶβ 18 αθοσυθ Ἰοπϑῖ; οἵ πὰ συοαυθ αΣΔ4]οβὸ 
ΒΟΟΙΟΒ Δ]αυοβ 6 οδῖθγβ οοὐα, πδρϑϑὶ Ζυὶ ρίογδαιιθ ϑδάβθηλ 
Ῥτγδϑθϑθηῖ, δεα δὶ πιουϊῖο ορίϊϊ σθηβρηΐυῦ: ἢδπὶ αυδηλινβ᾽ 
τιθηοϑὲ βιηῖ οἱ σοίθσὶ, σϑεῖονθηι ἔᾶπλθα δα οἰ 6 88 Οἢδ- 
τΤαοῖθγοπ δὲ ρδμοΐοτᾶ δἀυ]ίοσαῖδθ "1 ϑοϊξοηῖδ' νοδρια ροευὴξι 
ὅπ οπνηῖδιιδ 4μ80 ρτοργία μαρϑηῖ. Εδ0110 διΐθηι 6Σ παᾶ- 

Ὧδ6.9 ἴῃ πιϊηυ5 Θίγβπι ΔΟΘΙγΔΙ ΣΟ θι18, ΘΟΏΒΘΏδΙ δΔρρᾶσοῖ, " 
ογῖναϊοβ 6680 Ῥδιιοοβ Βοβ, σι 08 ορζϊπιοδ νϑὶ ὑυῖπηδυιοβ νὸς 

᾿ΟΑΚΘ β01]009 ΟΣ υὕῆο ΘοάδθπΊ4ι10 Σηΐοῦ ἀθρογαϊῖΐοθ σοὐϊοθ: ' 
αυϊ ἰάπιθη δὲ 'ἴρδθ σῃλ}118 ἸοοῖΒ Ἶδπι ἀεβοχίδδοςξ ἃ νϑγᾶ 16- 
οἴὔοηθ, ἴῃ οοἴθγβ σοβά. ηοθὶ8 ᾿μνοϑῖιρδηάα, Ἐχ Ῥυϊπιδ ΓΙ 
δυῖθπι 1118 ργαθηϊξυπι νϑιμδῖδιϊβ ΟἹ κίδηιϑ δυιΐογι, ἀυοᾶ 
τι} 8 δουρίυγαθ 1} α10118, Θὲ πιᾶχῖπιθ δλπι 616 ἀδθοδηϊδῖο 
110 ερ δδουπάδθ ρϑεβοῃδθ, δίδι νἱηδϊοδῖ, --- Οοιοσὶ οοαα, 
αυοτιπιὶ πιθ!οηθηι ἔδοϊο δυῖ 

Ῥαγέείσπσος ΒΘΈΙΘεο δἰρηδιὶ 60}}5 Ηϊέοσῖδ ΒΟΏΒΕΘΗΒ; πιὸ 
Ἠὶ εἷο: Ῥᾶσγ Β. δε. ὦ, οοῖ, ͵“ 

Οοὐοϊέπὶαπια, ΒΘΙΚοσο Τὺ οὲ , ΝΗ 

Πυεείαπς ΒρΚΚοτο Ψ0, υἴοταυο ἐΐάθαι Ῥδυὶδῖδ θη δαιηισι 88». 
δοσνδῖϊ. ψᾷε 

»" 



ΨΙΊΙ ᾿ ᾿ ἧς 

αι. (νοεῖ Και. 1.9) ψαισαπιε, ΒΘ κκῖκοσο Ζ'. 
7αἱ..2., Μαϊϊοδηιθ, ΒΘ ΚΙ Θτο τ. 

)} επεεί, Βοῖικοεο εἷρπδῖὶ ΦΖ1Σ, ταῖς. θη. Ζ' ϑῖο. δῖ αὐυοὰ 
ομποίυπ; Π, 4} ἴῃ ΟΡΈΠπλϊΒ Θδῖ, Θιϊδπι 81 πρ] οτος θη. 
δίρῃο. Ἡϊ΄ς δυΐδθηαι άθαι οδϑὲ αιθ δα ΑἸοὶ δ᾽δάθηι πἴσιαι- 
αυθ Νιγηδοῦβοσ (νἀ. 1ηξγα) Ἶ8πὶ σοηἐ]ογαῖ, 

ΚΣ πα, (νο1 Κιπά. 1.) τπδορρηθηβῖβ, Βδῖεκογὸ 2᾽, Ἰάθαι ου]ὰβ 
νϑιιοίδϊοπ δὰ ΝΙδηοηθην, ΑἸ οι δάθα 1, Ρῃδθάοῃθαι,, Ῥἢδθ- 
ἄτγαπι “εν Ἶατι Ῥυδλίοαγθογας ἴα δά. Βογυπι ἀϊαϊορογυπι 
ΨΊΘηῺ. 4784. 8. ᾿ 

Ζιπά. 2. Μιμαοδοιθηεῖθ, ΒΘ Κοχο ὦ. 

Αἠπιδυοείαπμ, «προϊεὶ ἀμο, βαϊαείπιως; ΒΘΚΚΘχο στ υνδ. 

Τωῦ. Τυδιηρδηδβιθ, ου͵υδ νατιθίδίθπι δὰ Οὐιϊοπθηι ΕἼδΟΒοσ (ν. 
ΣΩξγα) Θχοθυρϑὲῖ, 

Οἷς. Οἰκθϑηβὶβ, οὐὔὰ8 ϑχοοσρία ἀϑάϊ ΜΠ ἰὼ Νοῖϊ. Οοἀά. 
Νυθυγρο --ΟἹΖ. 1ρε. 1806. 8, Ρ. 16. 
7υδίδπι ρ]ογσοσιπιασθ ποίνπι οοάϊουπι ποῖ 8πε ᾿ηνθηΐθθ 

ΔΡ. Βοκίκοσυπι ρεῖπιο Ρ] δίοηϊβ δὲ ρείογι οοπρεπθηῃίδγι οσὰι νο- 
Ἰυτοϊηϊ Ῥγαθηιβδᾶπι. Ερο Ὀεονιῖοε ἰαπίμπι Πὶο ἱπαάϊοάρο 608, 

- αυογαπι ἴὰ αυοαθ Βογιπὶ ἀϊδ᾽οβογυπι ὑδι156 τα ἔυ1. 
Ετ τὰ ἤέποπε φυϊάθτα Ῥεϊμδεὶῖ σοαά. διιπὲ ΟἹ εὶς, οἱ γαῖ. : 

δοοιιη δεῖ: (ο16]., Ρᾶτ, Ε Εὶ ἦι. 2.; οϑἱοσὶ Ρασ. ΒΟ, γϑω. κα Σ 
γα, 1. Ῥαϊδὲ, "Αποῦσ. 

Ιῃ Ογίξοπο: Ῥεϊαναιῖ (]τῖς. οἱ θη. 77: βΒθο δεῖ Νά. 2. 
ΤυνΡ. Ρᾶσ. Ὁ 5, Οο18]. Ημοῖ. : οδϑἴοσε Ῥᾶσ. ΒΟΉ, γϑη. ,, 
για. 1. ΔὨρο]ῖο. 1. . 

Ιῃ Αἀἰϊεὶδ. 1, Ῥτιπλδυῖξ ΟἸαγῖς. αῖ. θη, 1: βδϑουῃάδυιξ 
(οῖ8]. Ρασ. ἘΕ; οδῖοσὶ Ρᾶσ. ΒΟΗ͂, ὕϑη. ΖςΣ, νιμά, 1. ΟἱΖ. 

Ιπ «ἰεἰδ. 11. Ῥελαιανῦιὶ ΟἸδεῖ, Και. θη, 1: δϑουηάαγιῖ 
(0121. Ῥαγῖὶβ. ἘΒΟ; οεἰοχὶ Ῥατῖθ. ΒΟ, γε, ,5,:.Σ, Μιμα, 1. 
Δτρ. 1. 2. τς 

Ηοδ οοὐΐοθδβ δίῃ ριιϊ]οβ ΟΣ ἸλΘΠΟΚΆΠλ118 Ὡ181 Ὁδὲ υῃυ8 ν9] 
Ῥδᾶυοὶ δαμιά Ῥσίνιιπι ποϊδῖα ἀϊρσηιπι Βαρϑθηῖ. ὍὉδι αυϊὰ 96 
ῬΙυγῖθιυι8 δι πλ} ὁοἀὰ. αἰξργσθοπάμπηι δδὲ, δι πιρ] οτθσ εοαάϊΐεες, νοὶ 
σούϊοθα ρίωγίπιον. ν6}] ορεϊπιος Θχοιΐδιαιιβ. ἘΠῚ ορἕπθοδβ 41- 
ἄἀθια, ἰδ ἀυμάθγατι Δἀἀϊπλα8, σὰ δὰ ᾿υπίαγοβ δθπΊροῖ γαξογ- 
μεν, ἴχο ἀρρε]ίαπιυδ, οὐπι Ἰθοῖο αυδοάδηι ἴῃ ΓΙ ΠΙΔΓ118 δὲ 1ὰ 
Ῥδγῖθ δοουῃμαδχίογιπι δϑῖ. ᾿ Ηος ϑηῖπὶ ὃχΣ δΒυ)8. ΘΙ ΟΏΙ8 σχᾶ- 
ἘοΩΘ δυξῆοοτθ ἀρρᾶσγϑῖ: συᾶθ δὰ ρἰϑηΐϊοσθηι οὐδ δύ 6, 
οὰ οχ Βϑκκοεὶ δηποίδιϊοθμθ Ὡοϑοθηΐ δίμαϊοδὶ, Μυ]ῖδε οἴϊδπε 
Ἰοοϊρηθβ ἃ νιυϊραῖα τϑοθάθηῃϊοβ ἰδοϊῖυθ δάπιϊδὶ : ἰὼ αυὸ δῆς 
Ἰδπλθῖλ τη δόχιρϑὶ ἰθρθαι.) υὐ δἰ αὐτὰ ἃ ΒΕΙΚΘτο δαορίδιμπι 
1ἀοηθᾶ οοὐάϊοιπι διοίογιδῖθ τοὶ δὲ ἴρβ8θ Ἰμιά!σᾶγθιη, χθ8 ᾿ρδᾶ 
δυΐθηι δυῖ οἶατᾶ οὲ ἔδοῖ]]δ δῖ οογίθ 16 ν}18 ντάἀθεθίυσ, ἕο ὨΪΜῚ 
Ῥτογϑὺβ δῃηποΐδσθαι: δϑὰ πὶ ἃ ΒΘΚΚοσο σθοθάθῃαμπι σθηδθγθηι, 
δῖνθ νυἹραῖα ᾿θοίϊουθ δϑυνδηδ, δ1:ν9 δὲ 1110 Θᾶπὰρ χϑιϊμθγιῖς, 
ςοὐἀΐϊουτι Δ]Πχυᾶ δοτιρίυτα 6χ τῖθὸ ἢπαϊοῖο ρῥεδϑέοσθῃμ δ, ἴσπα 
Ῥϑιιοὶδ υδίαιιθ οθχίοτοπι ἀθ ᾿ῖ8 Ἰθοΐογθαι ἔδοθσϑῃι. 

ἴῃ αυϊηῖα μᾶς Θαλοπθ ἀσαυϊονὶ 11 Πῖ8 ΘΟΡΣῚ18, 40.188 δὰξ 
ΧΩΔΡΏΔΒ 6886 νϑ] ϑχρϑεϊθηωῖϊια ἀοουϊῖ; Σἴα ἴδσθῃ οἱ, αυϊδιι 
ϑεαίδαιτιΐμς ΔἸ Ο685 διιἃ8 ΟΧχΣ 1110, Ἰθιίῃροσθ οοάτϊοῖρυς, Εΐο- 
γοπεὶπιές οἱ Κιπαοδοποηίδι, ἸηειτυχΙδδϑῖ, θάγιιηι νᾶτιϑίαῖθδ 4211- 
δϑηΐος οοῃξογγθια: ὑπὰθ ἔδοίμαι υὐ Ῥαγῖίῖπι ὥονὰδ αιιδδάδπι 

Ἰθϑοῖτο- 
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Ἰϑοϊΐοπθε 1118 ἀεδαπι, οοάϊοῖ χαᾶχίτηθ, Ἐ70γ. Χ ορξϊπιο (6. δ. 
Μθῃ,. 26.), 411186 ποῖ βαιΐβ οοπιπι θη ἀ8|18 δυχι]λυτν ζπὰθ Ὡμηὸ 
νΘΏΘΥΣ , ᾿ 

ΕΑΙΟΠποΣ οἵ Ὑ γοσιη ἀοοζογυης Απποίδεϊομθϑ. 

Ἑάτοιθ8 δηϊ χυΐογρ: “ϊάϊπα Ἴθπδς, 1418, 2. Βαεὶϊδετιὲς μνὶ- 
οΥ' 153λ Ε. αρὶ!. Ῥαιξεγίον" 1556. ξο0]. ταῦ ϊεἶδ πιονὶς ]δοιϊίο. 
εἰδυδ 6 ἐοἀά. τηδ. ΣΏΒΙΡΏἶδε.. ͵ 

-- διεορλαπίαπα Ῥακῖδ. 1518. 8 ΧΟ]. οὐπὰλ ῃοῖῖΒ οτἱῖ. Ηθησ, 
ΘΤΈΡΗΛτι. ΝΙΠΣΘτΙ Ρᾶρίπδγαπι μυὐ9 Θά οΩ 8. ζω ταδερίηθ 
ΒΙροηΔ8 οἵ ῃοϑίγδθ δα ονὶβ, Ὡοίδιΐ δαηξ, ᾿ 

-- Βιροπεῖπα 1781. --- 81. ΧΙ Νο]]. 8. οὐμι Θχοοσρῖαᾶ δῃποῖδ. 
ἘἸΟῺΘ οὐ ο8. ἷ ᾿ . 

--- δελζογίαμα Βοτοῖ. 1816 --- 18..- ΙΠ οΙ͂]. 8. ἐχ οοϊδιϊοη 
Ἄςοὐϊουπει τ8. αιδπι ὈΪτ πιοῦυτι οοποϊπηδῖᾶ, Οοπηπδηῖδς 
χα οὔτοι, δοσοοάθηϊδιιβ 508 0}118 1 ὟῸ]1]. 1823. 8. Νοῦ 
πο δαπίογθαι ρἰθυσαυθ 581Ρ16 ΒΘ. δ᾽ σι λάτηυ8. ΝΕ 

--- διεαϊϊδαμπιΐαπα ((Θὐοάοξτγ, 514}} 0 831π:.} 1.05. ΝΗ] Ὑόο]1. 8. δὰ 
βάοπι οοάϊουπι Ε]στθηιϊς, Ῥατὶδβ. ΠΟ ΌΡ, δ] οσαπια. Οτδθ- 
459 ἰδηΐμπι, --- ὙΟ]. ΙΧ 5θ64ᾳ. οοπμμθηΐαζίοα δχμὶρθῃ- 
Δ 0. 1824. 8. ΄ 

Τταπδδίῖο Οροσιπι Ῥ]δὲ. 1διῖπα Μαυβι ΕἸοιπι, 4086 οὐτι ΟΣ 
δηζιχυΐθ ορεϊπιίδαυθ οοὐά, ξδοΐδ κ[1ἴ, ᾿ωυπλθνῖ8 ἴοοῖδ νθ- 
»Ῥδπὶ δουιρίυσγαηι ργάθοδθ ᾿Ἰρυδθ Ῥογἶβ Ῥγδθρϑῖ. Τθηθη- 
ἅἄυπι δυΐόπι εβϑῖ, ἔπῶθ δ ἃ. 4532. οογεϑοῖδπλ ἔθσϑ δά οάϊ. 
ἔτ} Ρἰδροιῖε τοχίυπι ἃ 81:ι. σ γι σαδο ργδα 1886 ἤδη ἴσδῃδ- 
ἰδιουϑήιϊ, αυδῖθαι ΒΙροηῖηι οἴϊδπι ϑαϊΐοτθβ ἐθχίμὶ διὸ 1]- 
ἴδπι δα)μηχογιηῖ. Θυᾶτθ άθ86 δϑδὲ διηϊχυϊουιθυ Ἰδιβῖιωι 
ϑατἰοπὶ 8, 6 συῖθυβ ΒΟΆΚΕΥ οδπε δυδὸ Θαϊσαΐ δαμιηχὲξ. 

-- .-- ΙδΔῃϊ Οσπνλπιῖ, 481}. 1561. ἔοϊ. ἔδοϊῖα ορϑ οοὐϊοῖβ οὐι8. 
ὅδπι Πα" εἐφηϊατιὶ, δά τῖο 1106110 ψἱ βορᾶγαῖϊπι συοῆμθ 
Ἰπιρύθδδιιβ δὲ δοο ἴυ]ο: 1. Ο. Εοϊορδθ ἔπ Ὠιδίομον 
ῬΙδϊοηῖδ σηληθ8 --- 66. οἰτὰ 1. Ἐς, ΕἸΔΟΒοεΙ. 1105. 1771. 8. 

“- δοιθδηϊοᾶ ΕἾ. ΘΟΗΙΕΙΕΑΜΑΟΗΕΕΙ, Οὐἦπ8 δάμπυς Ῥζοαϊογυηξ 
Τοπν. 1. ρατίϊυπι 2. Τ. Π1, ραγιΐυπι 3. Βογοϊίηὶ 1804. 644. 6ἀ. 
8686. ΟΌΥΣ. ἰδ". 1818. 844. 8. Τ. ΠΙ. ἡ. 1. 1828. -- δ) ἀτῖ5 ἴῃ- 
τροδιυοισηῖδι, θὲ ποῖϊδ ταδχὶ πηᾶπι ραγίθηι ΟΥ̓ Ἰοἷδ, 

“- ξλ11οὰ Α. λοξπε δ᾽ συοῖεβ θα 18, ἄθοθπι ἴδηται ἀϊ 8] οΟβοϑ 
οσπιρ]θοῖθηδβ, ἰὼ αυλδυ8 υἴθγαιθ ΑἸοΙθδἀθ8 οὲ Οσίϊο. 

[ηο Βτεέβτεκι οὐϊίίοηθ Νθησηθ, Οσιΐοσιβ, ΑἹο δ: δά) 1, οὲ ἢ, 
νἱά, Βεδοίβι σι θηι, ς 

Ο. ϑελιιελυνεῦβ οὐἰατε ΜΘ Ομ 68), οι ΡΓΟΪ]ΘβΟΙΏΘΏ18 οἱ 6011» 
τηϑηϊαυῖϊδ. Γι1ρ6. 1827. 8." ΄ ; 

2, Ε. Ἑΐπδοβεπ --- ΕὐΙΥρΒε,, ΑΡρο]. 85.. Οτἰτσηθπι, Ρμδϑάδομθπι 
Τιῖρ8. 1783. 8, ἴπ χιὰ (ὦ. υδι18 6δὲ οάϊοο Ζωδίπρεπεὶ, 

Κ. ΝΟΚΝΒΕΛΟΕΑ --- ΑἸοιδίδάθιηι 1, οἵ Π. 9 οοἄ. τη8. 510]. 8, 
᾿Ματστοὶ (χυΐ 6εὲ Κεποέμς Π, ν. δυρτ.) [ρ8. 1796. 8, 

ἘΞ. Αὐτιῦβ --- ϑγπιροδίυπι οἱ Α]οῖΡ. 1. 1,Ἀπά 150, 1809. 8. 

Νδῖῆ. Σονεῖον οἱ Οἱι. δερσαῖξ Βειδηηὶ δα θ85 συοτθ- 
ἄδπὶ ἀϊα]οβουτα ἔθοθγυηξ αυδευπι ρογράσνυθ Ποῦϊΐϊθ πῷ ἀἴοδηε 
Π1}108 δά γοπὶ οὐ ἰοδπὶ υἰϑ8: 1. Η, 7. οόρρεπ ΑἸοϊδίδάοπι 11. 
οὑπὶ Ὠοῖδ βόῦπι, θά, Ἐγυπεν, 1186. 8, -- Ε΄. 7αοοῦν Ἀ8611ο 
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διὸ δοδοϊδειοο ἘΠσηπρη αν. Οἷδἡ σγίδοϊ. δΡΥ. ἤζέδρ θυ αν. 
“ὦ, ΟτἰτοιϑεΣ οὔτ σιοῦδ ᾿πδοῦμ, ἡ 
- ΟἿ. ϑαϊιίον Οτἰϊοπθπι ρ411156 νϑζβσι οὐσὶ πΟΙΪ6 ἀθάϊ ἴῃ 
ΗΙϊδῖ, Αοδά, 68. Ἰπδοῦρίς ἴο, ΧΙΥ͂, -- Τ, Εαδεν (Ταηππορυὲ 
16΄ ονγ8) ρ}]οᾶθ δυδθ ΑἹοϊδίδαϊβ 1. νϑζδϑϊουξ (ϑδίπομσ, 1666. 
42.ὺ ἸὩοῖϊδᾶβ δάάϊαϊ, -- Ἐν. Οδαϊλα, 7. Ο. ΦΘοιειϊεδεγ οἱ 1. 

- Οοεείοῦ ϑελησίαεν Ὡοίδ8 δὰ Ἐϊθεῖθε: δ. σοῃιι]θγαηῖ: δῖαιθ 
Οοῦϊοθον δι δηϊθᾶ (ΠΗ 8. 1111. 8.) 1106 10 πὶ Δηϊπηδάνθγοιο.- 

᾿ πηι δὰ ῥπδράσ. δὲ Αἰσιδ. 1. ϑἀτάοεας. - Σ΄. ΑἹ. ἡ οἱ ποΐῖυ- 
ἴδε διίχιοι δὰ Α]ο. 1. δὲ Μϑηο. ἐηδθεμιὲ διΐὰδ Ορζδουΐ15 (Υοε- 
ξλδομῖθ Αυξδββᾶϊζο ΗΔ4116 1802. 8.) Ρ. 102. 113. ΤᾺ 

ῬΗ, Ου. νδὴ Ηΐευόρε οδὐϊάϊε ϑρϑοΐπιδει Οὐ ίσηι ἴῃ Ῥ]6- 
Ἄτοηθπηι ἴ,.. Β. 1802. 8, (1π Μϑθηο. Ρ᾿. 110. Οτἱξ, ». 4. Α]ς.1, Ρ. 111. 
Α1ο. 11. Ὁ. 116.) , 

Ζ. Ε. Ἡεϊπαον" Κ δυῖὰν ἦτ νῖν!8 Ζ1Σ ΟὈδΟΥν ΔΕ, δι. 88 τ ΘΟ πὶ σΟὮ- 
τυῖτῖ; --- ἰάθαι μον ᾿ἰτίογαδ ἔδοϊι Ο. 2. ϑέγενδ, οὐἦι5 δἴϊδπι Ῥσο]ι- 
δοη9 δ᾽ΐχιια δὰ] θη: ουθαηι 116118 δι: ; --- ΚΕ. Ρ. σι ριοΐ νοτβι τ 
8δι.8Δ0 βου) δηῖξοδθ Ποιπι αιδιεῖυον ἀϊδίοβοτγιπι (Β6το]. 1821. 8.) 
ποῖδα δαϊϑοὶι» -- Ε. ΕΗ. απο οἀϊλάϊι δρθϑοΐηι. οχιξ, Σὰ Οιϊοσιοπι 
1λρε. 4821. 8. ν ᾿ ι 

[ 

Τυκλει Σιοχίοοι ψοουηι Ῥ]διοηξοοζι; ὁ. δηξηδᾶγν, ζὕδν, 
Ἐωληλεῆϊέ, Ἑὰ, 2. ἵ,. Β. 4789. 8, ᾿ 

ϑσβηοσσα ἐπ Ρ]δίοῃθπι 6 οοὐά, οοἸ]ορὶε Ὦ. Ἀυβηϊκοηΐυθο 
Ι,. ἢ. 4800, 8. Αμοϊίοχζα Θ ΣΏ88, δι118 ΒΟΟΣ οάἀτάϊι Σ Οοπι- 
ΣΑΘΩΤΔΙΣΟΣΙΙΣ ἴο, 2, , ᾿ "" 

Ῥκοοισ γχδὲ Οιὐυμρίοροῖσ Οουπθηϊδιῖοβ ἐὰ ΑἸοΣδιδάθη ἴ, 
οὐτϊάϊ: Οτοισθέ ξ ᾿ῦγο οὐ {π͵]0πὶ ἔθοιε 1πἰπ1ἃ ῬΠΣΟδορΡ 180 

. δὲ ΤΠοοϊορίδο οχ Ρ᾽δίομἱοῖθ ἔοι ἀυςῖδ ΕΞ, 1821. 8. νο- 
Ἰυπιῖηθ 4 δὲ 2, ' 

ν--- ὔ 

ΜῈ. 

ι 



.-.--.. -ἝὮἪ. «.-.-- - ΘὃΘὈὃἷ ς«. -.-. 

ΜΕΝΩΝ. 
“ Ἡ ᾿ 

ΠΈΡΙ ΑΡΕΤΗΣ ". 
ς 

9 μὲ ἦχα .οοηγαδιζαμίμ, φωηὲ ἮΝ 

. δΟΟΒΑΤΕ δ. ἐν πεν νος " 
πω ἌΓΕΝΟΩ. ... ΘΟ ΕΞ 

᾿ ΒΘΕΆΛΡΙϑ ἈΈΝΟΝΊϑ,. , ΠΝ ΕΝ 

ως ΑΝΥΤῦϑ. . 

(οἱϊαϊές ἀμοῦδε9 ἴοοὲς ὃ. 9, ϑονϑϑ ἤη, οἱ ὃ. 21. ἑπίέ, 
| »γ»οδαδιϊἬον. δοληοίαον οομ)οῖϊέ Μομορθηὶ 22 ον 

Αἰδομὲς οουημηρτ ᾳηέθηι αρμα «Αμνίδηη λοερέδθηι ἄευνο»- 

ἐΐ986. ---- δσοηα τταθ ει" 6586 ζοοιι8 ϑραΐοθε8. μὸὲ ἑπίον 

᾿ αμιδιίαμάμπε ». 466ὦ- ἴα τ ἑμίον μηι ϑοάθαηί. ἐπίον ἀμηι 
ερηβἰθίαηΐ, αϊδοορίαμέ ϑοογαίοθ οἵ εμο. ΞΕ. δκμο 
φμτα θη} δε μμηέηΣ ϑογυἷ; 6 φιΐδιιδ᾽ υογημΐαμε ἐρμα, δ. 
οὐ αἵε5 "ευοσαγὲ 7υδοῖ οοἰϊοφωίέηεθ »εγ. αἰϊφωρά ἐφ ρῶμξ ΄ 

»ανγίξοίρθηι )αοί. 1 οίμ ομεκάμηϊ! “ἀημίμη ν᾽ Φιρθηι εἰ 
ἔρουι δοογαίες ϑογηρηΐ αὐἀδέδοί. πιο ἄἀμο, φωΐ ἐμίζα 
οναπὲ εοἶὲ οοἰϊοφμοπέεε, ποι γαοίμηΐ ἀϊαϊορί. -- ΐ8) 
γιᾳίτο 681 (6 νἱτιαῖθ, υϑηϑαΐμγφμθ, ἐῃ ἦας ιυαρδίϊοηθ; 
αἴταιῃ νὐγία5 αὐα βοΐ ροβεῖξ πθοπρ ἢ ἤχαθ μεθ ἡ μ . 

᾿φοἰρῦγέρ φυαεοίίο, σϑίογιμι ρδεϊοφορλοτίμ, ϑακρέμε" βᾳ: 
ἄρηι α ῬΙαίθηθ ἐγαοίᾳία, μ ἕη Ῥγοίσβοτγα, Εἰ αὖ αμοΐίογα ᾿ 

ἀταϊορὲ Αοεοδεέμὴ συμΐβο, πόπεμα ἐμβογἐρ{ϊ περὶ "Ἀρετῆς, 

εἶ διδακτόν, πὶ πρία ἐξ ἦος ποϑῖγο ἀἄϊᾳίορο αὦ Ὁ67- 

ὄμμι {γαηπϑένζε. 

“) Ροιΐα δε86 Πᾶθ6 νϑιθᾶ 6  Ῥιῖσρ. [μδοτὶ, 3, 68. ἀμδήματί πο 
απ, ΑἸ, ΑἸΒθη. 7, Ὁ. 314. 4. Β.. Ότορ. 1 δοτῖ, 2, 88. Ρἢ]- 
Ἰοροι, ἴπ Ασἰβίοί 8], Μεϑίαρἢγε. 6. Ἄπ4]], 2, 5. Ἰδυάϑηξ βῖπι- : ᾿ 
Ῥμοῖῖες ἡλάτωνγα ἔν ἸΠένωνι. ΒΙΡΟΝΖ, 

. Α 



2 ὈΙΒΟΙΙΒΙΤΙΟ Ὲ - 

ἘΒΙΌΞΒΆΙΟΙ ΘΕΡΙΚΙΙ 
τς ΒΙΝΟΘΠΌΙΒΝΙΤΙΟ ᾿" 

ΠΣ: 

ΜΈΝΟΝΕ ΤΉΗΉΕΒΒΑΒ Ο. 

1 5 ΜῊ τατατι οχαὶ Νίοποπῖθ πορθπ ἐπῖος Οσβθοοβ, “Χο- 
πορβοπ Βίοι, "Ο᾽. δ. Μοήοπίθ ουαβᾶαπι Ὑμοβρέθιιβῖϑ 
ταϑητομπθπι ἕροϊξ ; οὲ Ῥ] Άσοθι8 ἴῃ Ρουθ ἀθ α]ο α«το- 
ἄδπι Νίϑθποσιθ Ἰοχαϊξητ, Ρμαίαθ βἰβίμπανὶ: βοοῖο οἦτιβ- 
ἀθιβαθθ ἀοοπβαΐοσο. Οὐ νοσὸ ἔπ ποὺ ἀΐαϊορο Ἰοαιϊὶ- 

ἐὰν, ΤῊθοβαΐμπα ἔπὶξ, αὐ οχ 'ρβὸ βἑδξξτη. ἀϊαϊορὶ ἱπέξῖο᾽ ρα- 
ἔρῖι ποι ἔδπιθη Γι ατῖϑβαθ, τὶ Οτγοοαΐαϑ ἐπέθγρτοθ Οα] οι 5 

χίϑιΐωιοι, Θοἃ Ῥῥαγεαζὲ τιαῖτι5, τιὲ οἰαϊλτα ἀρραγοῦέξ. Ἀπ- 
Ὀέτι δαΐθπι 6556 ποῖ ροϊδεῖ, ααὶα δὶς ἐδούα 1116 δἱὲ Μο- 
πο, ουὐῃς ἔπ Χοπορμοιηεθ Απαρδβὶ Ἐγθααδο ξοῖπεα τθε- 
εἶἰο οσὲ, απΐχαθ ἐπέθν ᾿ἄποθϑ σεβεοόσααι Ὄγτο ὁἐοπέζα 
βναῖσθι Ασξαχουχότα δὐχὶ]απεϊιπι μαι! Ῥοβενθλ ἅτ 10- 
οὔτι ἕοποραῖ. ϑϑῆρου δηΐσῃ Χοποόρμοι. οατη  νοσδξ Θεῖ- 
ἑαλόνι οὲ οὐιβᾶθπι ραήθ αοίαὶ8 1119 ξαϊ. Ναίν Ἐ6110. 
᾿οεῖ ἱπέονεμίξ δἰτια! οὐχτὰ Χοπορπουτο ὀξέ Ῥγοχόπο, ἄϊβοὶ- 
ῥυΐο Θοτρίδο ( Χεπὸρῃ, ΑππαΡ. 2. δᾶ πὶ|.}), οὐὔ͵ὰβ οεΐαπι 
ῬΙαιοπίοπθ Νίδπιο ΟἸβορυ]υβ σας. θηΐαιιο ΑΑγέείέρριο 
ϑἰΐθτι, αὶ μὲς ἱπ ἴρβο ἀϊδορὶ Ἰαϊεϊο τὲ ἕαπνΠ ατ οοἴπι ας 
Μοποπὶς διυυΐοαῦβ χωδιπουθίασ ζπὸῃ οὐηδαπᾶοπᾶτι8 1119 
οἴπλ ΟΘΙΘΌτοτὶ ῬΗΠΌΒορμο Ογσγθηὰϊοῦ) ἐϊαραξ ἃ Ογυὶ ραγ" 
ἘΠΡὰ6 (νἀ, ἐπε, Απ8Ρ.), Οὐοιι δηΐὰ ἝπορΒοὸπ ἃ τθὸ- 
Ββἷσπο Τοϑβαϊ αὐλ Ἀτίϑιρρασι νοοδῖ, Ἠαπα ἀἰνουβασι 6559 

Ὁ Ὥοο, απθαλ ἂρ τὑὐῦὸ ΓΤ ατίββαθυμπι ποιιΐηαξς Ρίαϊο, οὔ 
πνὶπυ5 ἀπ ἱτανὶ ᾿ρόϊοϑί, φυοᾶ Χοπορῆσῃ, δὰ Ἧπϑαι Ἰὲρτὶ 
ϑϑοθη, ἴῃ ἀοβοχίρεΐοπθ᾽ ποτα ΝΙθποηΐβ δὐῆυπιβὲ, α60- 
ἰϑβοθπῖθπι πὶ Ῥγορῖος ρυϊοτβαἴποια Ὁ Αὐΐβεῖρρο 

ῥσδοξεοϊαταπι τὰ Πἰταγθαι οσηϑθόυζϊαπι 6880. Ἐ]υβάθαι Μο- 
ποιΐβ πιθιρίηἰξ Ὠίορεπθβ Γιϑοσὶ, 2, 50. υδὶ Ξἴτ]} Χο- 
ΠΟΡΒοΙτθ ἐπ΄ ϑαπι οὐΐαπὶ τοΐοτῃ: Ἐχϑρῶς διέκειτο πρὸς 

Ἡένωνα τὸν Φαρσάλιον περὸ τὸν χρόνον τῆς ἀναβάσεως. 
 σβαῖ δ ουὐδάθπι Μοπομδ πιϑηξίοθαι ἔδοίϊα πε, θυ" 
9 ἔπ θ6110 Ροϊοροπποοίδοο ΑἸμθηἑθπϑῖραβ οορία8 ΤΠ65- 



ἽΜΈΝΟῸ ΝΕ. Ἧν 8. 

βϑϊουτεπι ἘΝ ἀὰδιιχίοθο ἀποάθοϊπιχαθ Ἑρϊθηξα 5ρον- 
θ οαμξ βθθ πατέαπέ Τμυογά. 2, 22. Ὠρϑιροϑῖμ. ο. Δτὶ-ς 
,ϑέούν, «μιὶ 5ὐπι τοξοσὲ ϑάπι Ὁτὸ ἷθ8 Ῥοποβοὶΐο οἱνὶξαξθ 
ἂν Αἰ ϑηϊοιηϑίθαθ ἀοπαΐαπι ἔπίθθβθ. ΠῚΠπΣ δμΐθας ΝΜ6- 
Ἠοπθῖι ποῖ, ασυοᾶ΄ ἑποοποίάοταξ5᾽ ργοπαπείανοσας Οοάϊ- 

. Κἰαθ, οαπάθι "6550 49 σὰὸ Πίο αρίξυν, 6 ἔθιροστιπα τθ- 
ἐίοπδ οδἰοπαξξ ΘΟ] ϑἐθσιθοθοὺυ. Οὐἦρρό οορίαβ 116 ἀπ- 
αὲξ ρυί ανὴθ. θ61: ῬδΙοροπποθέθοὶ ἐθιπροσῖρι; πο ἐπὶ Ογτὶ 
σχονοίτι οαπᾶδελ ποποτοῖι φ6Ρ ριολφείιρἑπθηι αἀορῖυθ 
Θεοῦ, Νά. Απαρ.2, 6. ὅπ. Νίαϊος ἐέδᾳπο αἰέαιΐα Μϑηο 
1115 Ζαϊε, σοὰ οχ .οδἄθαι παπᾶ ἃμρῖο εχ 8.1 Οὐαπέα 
πίθον Μθμοιὶθ ἦτε οκογαίξει Ογτὶ διοϊονίϊαα ἔπους, ἐπᾶθ 
δρρατσοῖ,. χυοὰ ἐπ᾿ γτοϑἝίο οοπῖγα ἀτίάχθσχθω,, οαι Ὁ]θαν- 
Ὁἢπ8 ΄ἀοχῖγαο, ᾿Οσυθοοχατμ αἷ849. ρέάθοιδθοξ, ἔρ8θ δἰπίθίσαθ 
“Ῥεαθοταῖ,' 8ϑοὰ οὐἶι οοἰοτίβ ἀποίδυς Ῥροῖθα, Ἔ θβαρμον- 
“ἷσ δαίγαραθ ἐπε 9, οἰτοατινθηῖαθ οὲ ρτανίοσὶ βιρρ}- 
οἷο ψθαπι οοὐΐίομαθ ἃ Βοσβᾶταμῃ σορο αἴϑοϊμβ θεῖ. ΟἾἿ869 
᾿οβιηΐα Ἰορὶ Ῥοϑδυσξ ἐπ ῥεῖπίο οὲ βοουῦπᾶάο Χοϑηορβοηιῖβ 
Ἰῦτο ἀὁ Ἐχροάϊεῖοπο Ογτὶ. Αἀάᾶΐξ ἑάοιι νἱνέδαμα τόσαι. 
᾿Μεσιιοιῆα ἐπιρίπθιῃ; χὰ8 δρρατοῖ, ἐπβρσοβί ββίσωπισα. θὲ Ξοθ-" 
᾿Ἰαραυἰθοὶ πα πὶ Βοπαΐπθην ϑῦ τι ἔπ ΐ886, αὐαὶ ἔογέθ Χοπύρμομ 
85 ἐξ άδ. οὐΐο εἸἐχαϊά ἀϑαϊε. κππο ἔθπτθπ ἑαοεθετί λατα 
“Μομοιΐίβ ἀθβοσρείοποια ἰοιϊίάθμι γοτθὲβ ὁ Χοπορμθπξο 
“ἀπο 1 π|ς τοϑηϊέομθ οχβοσὶ ροὶξ ϑυϊάα8. (ἐπ γοοο. δναιν»). 
διοθιααθ ϑίοραθι (ϑοσιω. 2 ἀθ Μδῆεα). Ταιρτοθίξαα {}- 
νιι8 τὰἀπέα ἕαϊξ, πὲ οὕπὶ ΤΊΘΒαρμοτηθ οἱ ἀσίδϑο, "ποϑρῖἐθ 
θα -- 4πὶ, οσαι απέθα ἰρβθ ἔπ θχοσοίϊα Ογτὶ ἀποίς οἔβοῖρ 
᾿Ῥαχεοῦαβ εβδϑῖ, φοβῦθα ἀθεθσεΐ Θτθθοοβ, ἰΐβαθθ ὅπαν. Τ 9- 
Βάρβουὴθ ᾿πδὶαδβ ϑἰχειχίϊ: υἱ,. ἑπσαδπι, απ Βὲρ οοπεὶα 

-οοεμδι βουνοὶ, δὲ ΟἸϑδσομβιτ, δυρτοιιθιι σταθοοταεα θ6τ|- 
οὔτι, οοἰθσόβααθ ο0116ρ89 ρα Τίθθορϑγθηι οαἰπινηΐ" 
ΔΥΘΕΕ, ϑαίξοια Οἰϑασοθατα Πποο ϑιιπρὶ σαΐτιπι 6856, οιο“ 
γ»ῆοπ ἐγδᾶϊε, Αἰποπαθὺβ δὔΐοαι δτο 14, (ρ. 505. (α-. 
66.) πρὶ Ρ᾽αϊοπθμι δοσίξοσ ρῬοτιβετίρίε, Μοποιθαι ἀἱοὶξ 
ΟἸδαγοβαπι Τἰββαρμοσπὶ Ὁσοδί ἶθθο, οἰπιυϊαπθ σἱξαρογαὲ 
ΡΙαίοηθαι, χαρὰ δϑοοϊογάϊανα απο νίττιμ, τὸν τοὺς Ἔ}- 

ληνας προδόντα, τ ρϑμῖο ροβὲ (ρ. 506.) ἀθ δο Ἰοφαίξων, 
Ιαυάὶθηα οσηατίξ, σὲ ἰξα χααβὶ τπϑπιδαοὶϊ' ἀγτραθεῖς Χοπο- 
Ῥποηΐῖθαι. Εὐχοιιϑατὶ ἑαπηθῃ Ῥ]αΐο ροΐοϑβὲ, ὶ οχίϑιϊπιδπετιϑ.. 

ι͵ 



λ΄ ΌΙΒΘΙΒ. ΡῈ ΜΈΝΟΝΕ. 
Ἰ οποηθὴι δἀοϊδβοθηξἕδηι, ατι81}8 ἔπ Βος ἀΐαῖορο θϑὲ, ποι- 
ἄππι ἴα] θπὶ Εἰῖθ86,. συ αῖοτι ἀορίπρεξ ΧΘΠόρΒοῦ... ϑαροτ- 
Βα δαΐθεα 1}}π8 δίχιιϑ ἐπβοϊϑηϊία οσ μοὺ ἦρβο ϑἐΐαηι 
ἀΐδϊορο οἰἴποθπι. ἘΠῚ τόνοσα ῥχοαϊΐϊίο, ου͵ηα θέμε δοουθθξ 
Αἰμθπαθῦβ, πὸπ αἰβθοσῖο Ἰορίξυς δρῃὰ Χϑπορμοπέθαι, 
αυΐρρθ αιυὶ Ῥυδοῖοσ. θα, 4.86 δ: οοπηϑιποσαγέμι5, ποΟ 
δοίτιτη 'παιταῖ, Ασΐαθιπι ἃ 1 16 ρ Βοσὴθ το ΐϑάτπιν πῃ πεΐθ 589 
Οταθοΐβ, ᾿ΟἸθασόμποτι αυΐάδιι, «αὶ ἰοϑᾶυθ οἵἱπι ἤοτϑβ 
ἐοϊαμι νἱοϊακῖξ, τροχῖθ΄ ροόθῆδθ. ᾿πὖϑϑες Βεόκοπιπς γ6 50 οἱ 
Μϑηοόπϑαι, δὲν] οὔπὶ ΟἸθασομὸ σομιρτθθηβοβὶ ἴπ ποδ- 
πο ΒΟΠΟΙΘ 6680, αυοπέατα ΟἸΘδσο πὶ ἱπαίάΐαρ ἀδὲμξονέη. 
894 'αϑο ἀοΐοβδθ σπϑεϊίξιιι θ850 Ακέαφιιω, Ν61 αὐ ρο γ- 

τἰδίταἑ]θ ϑδὲ, απο, οὔτι Οταθοὶ ροβεέ  δέβϑηξ, τἰὖὸ τοιιΐξ- 

ἐογοπίακ Ῥχοχθπιβ, οὲ Μοπο, ααυΐρρο. ἔδπι' θρ6ηθ ἀθ. ἐρεὶο 
γαθεϊτὶ, τοροΐβαι ἑυϊοσιπῖ, Οὐτα οϑέοείδ ὁπέαν, αἱ ἀἐσίπηαϑ, 

᾿ Οεδοοοσαπι ἀποὶθπ8 δαυρρ]οῖο ἀβθοϊυϑ Θὲ Νέοιῃο, ἱπιβὴρ 
᾿βτανίοσὶ χαᾶτ 111}. Τιμωρηϑεὶς ὑπὸ βασιλέους ἀπέθανεν, οὐχ 
ὥσπερ Κλέαρχος "καὶ οὗ ἄλλοι. φρατηγοὶ ἀποτμηθέντες. τὰς 
κεφαλᾶς ἀλλὰ ζῶν αἰκισθεὶς ἐγιαυτὸν ὡς. πογηρὸς λέχεκαι 
τελευτῆς τυχεῖν. Τα, Χοπορβου. ΠΙυδῖγθ δυΐϑεα.. ξτιΐ68θ 
πη ἼΠθεθ6 1 Μοποιῖΐβ ροπίβ, πϑοϑββϑ᾽ οϑὲ. [6 μοβρίο 
ὀὐπϑ οὔπι τορία Ῥογβᾶσιιι ἄοχπο νἱὰ. ἱπῆτα δὰ ὅ. 11.] 
ῬἪαϊατομὰβ οπΐμα, ἐπὶ ἱπίτίο  Ῥυτιμὲ, ταϑέγοα μεΐῃ5 τορὲβ 
Ῥμβίαια επομῖς ὙΒοδβαὶὶ δαπι ἔπίβθθ πατσαῖ, δα ξ- 
απο, πο Μοπσόπδερ ἐπ Π60110 [πατΐαφο. φρτορίθτι ορΡ9- 
Τατν ὈῬΥΘΟΒΕ ἶθ8680;: σ0)86 46 χὸ νἱάἀθπαιβ ἰάθη 1π ῬΒοοῖΐο- 
ο, δὲ 6 Ι] πὶ ποὺ ἀθβοσὶρασ. Ηἰο ἐρίτας Μίϑπο οὕτα 
ἑιάοιι ΤῊ 6554188 ἔποσὶϊ, οπ ἀ Ρ᾽ῖο, 4υΐπ σοάθεα ςφὰο Ὡ0- 
βίου βΡΘΠΘΙΘ οτἕιϑ ἐξ, ἐχωηεὴο, οὔσῃ ἱπέθσ Ογτὶ οχροα ξοποαι 

δὲ ΒΟΙτπι Γαιέβουμι, «αοᾶ ροβίααι᾽ θ8ὲ οοπῖγα ΑΒερα- 
ἅστιπι, οοἱορίπεα ἔοτθ δπηοσαπι ϑραϊίαι ἐπξογοθεβοσίϊ,. 59- 
φοΐοια ουπι Ῥ]αϊοπίοὶ. Μϑμομΐβ᾽ ἔθ οσθάο. Νοπιῖδλα 

᾿ ϑηΐτ ἀνοσασα δα ποροίϑε, Ῥἰοταπιαὺθ ἐταηδβὶθθο ἐπ ασβο- 
οἷα, ποῖπιπλ οδὲ ὅ). ̓ " - 

“΄Ἁ 

“) Μοηομῖδ 8]:ςυ)89 Ἰποοχίυ) ΔῊ πορικὶ, τονέρια ου]ρδτὶ ΔΡ 
ΗἩδεολοβθθ Ρ. 361. ταομϑὲ δελποίαον,. . 



δέορδ. 

ρΡ. 70. 

παπ--“ῇᾷῇ-πὩΦΨέ τ 

’ 

ε 2 

Πεν ὩΝ. . Ἔχεις μοι εἰπεῖν, αὐ Σώκρατες, ὦρα διδακτὸν 4 
ἡ ἀρετή: ἢ οὐ διδακτὸν, ἀλλ᾽ ἀσκητόν- ἢ οὔτε ἀσκητὸν 
οὔτε μαϑητὸν, ἀλλὰ φύσει παραγίγνεται τοὺς ἀνθρώποις" ἢ 
ἄλλῳ τινὶ τρόπῳ; “ΣΩΚΡΑΤΉΣ. ἸῺ Μένων, προτοῦ μὲν Β. 
Θετταλοὶ εὐδόκιμοι ἦσαν ἐν τοῖς “Ἕλλησι καὶ ἐθαυμάζοντο 
2 ν ΄“ῳ ᾿ ͵ ΄΄ῳ “« Ψ 

ἐφ᾽ ὑππιπῆ τε καὶ πλούτῳ, νῦν δὲ, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, καὶ ἐπὶ 
, “1.4 δ .32 ε! ε “ τς “ 2 ᾿, σοφίᾳ 1. καὶ οὐχ ἥκιτα οἷ τοῦ σοῦ ἑταίρου ᾿Αριξίππον 

- ππολῦχαι «“αρισαῖοι ἢ, τούτου. 
ἂὧ, - 

4. ΤΉ Θ684105 ο]1Ππὶ τὸ ΘαΤΙ ΘΒ ΥΣ 
ψΔ]1}1880 ΠΙΔΧΙΘ.), ἰθδίδ Ὁ 
Ἰωαγτηϊ. Ῥδυδδηϊᾶβ 10. 1η17, 
διιάαὲ ΤΒοβδδίοτγιυπ, τῆς ἵππου 
τὸ πλῆϑος, καὶ ὁμοῦ τῷ ἀριϑ-᾿ 
μῷ τὴν ἐς τοὺς ἀγῶνας τῶν 
τὸ ἵππων καὶ αὐτῶν μελέτην τῶν 
ἱππέων. Ἰιά θη το ϑγοδίιυσαθ τᾶ- 
χῖταθ ορϑγδία ἀδθδηΐ: ἴυπι πλ8- 
Ἐ41}185 οἰϊᾶπει δϑιιλάαραὶῖ Τ65- 
58118,ς Ἰδαιυἀδῃΐωηταμθ 6] δ111- 
ἔοάτηδθ: 171υδῖη. 8, 3. )1ο- 
ἄοσγ. 16, 8ϑ. Αἰμθηᾶθῃβ διιΐθηι 
(44, Ῥ. 663.) βυπιριμοο᾽δδῖπλοβ 

γαϑοοῦυθι ΤΉθβδαΐοβ ἔμἶ586 
δέδυπιαῖ. Ἰσοῇϊοθ νϑγο, υἱ 80- 
Ἰρῖ, δοογαῖθβ Ἰοχυϊῖασ, χυϊπι 
ἄϊοιῖ, 784πι δὲ σαρίεπεία ῬΥδΘ: 
δἴατο, Οδγίθ Ρ]υἴάτολ. ἀθ δυᾶ. 
Ῥοϑῖ. πᾶεγδὶ ϑιπιοηϊάθπι 2}- 
τογκορδίμπ),, αυᾶτρ 80105 ΤΉΘε- 
ΒΆ]08 Ὥοῃ ἀδοιροχοσ, ΟἿἾΧ1586: 
ἀμαϑὲςεροί εἰαιν. ἢ ὡς ὑπ᾽ ἐμοῦ 
ἐξαπατᾶσθαι. ΟΕΡ. ΄ 
ΔΒ 'ρϑο Ρίδίοιϑθ, πὶ ΟυὐἹῇο- 

ὩΘ15. ΤΉΘΕΒΔΙΣ ἀγρυμηΐυς 1Ώ- 
του ρδυδηῖϊϊδθ οἰψίθριηιν ἴποι- 
ΕἶΔΘ; αυδθ νᾶ 6 αἰ ν}}118 ἔθ τῸ 
δὲ ἰηβοιδ οτἰμῖγ. ΒΕ. 

2 ψυΐρο τοῦ “Δαρισσᾶϊου, αι8θ 
Ῥοθύνοσβᾶ τ ΠῚ νἀ θθδῖαν, 86- 
ΤΠ ΟῺΪἷδ6 σοΟμξογπιδῖιρ. ᾿δεα 6ο0- 
ἀϊοθ8 ἰσῃρο Ὀ]υνῖπι: οὐ 
ἁυιτολυπι, ΟΟἱ 811 1.8 Δυῖθπλ 

ι 
ᾷ 

8 δὲ ἡμῖν 

οἱ ΕἸον. Χ. ϑεαιθηδίθ ὀχ θὴξ 
᾿ υοά χι08 ΧΒροδιιϊπλυ8, --- Νο- 
ΠΊΘ ὨΧΡῚΒ ἸἸΠῸ σ᾽ ἴῃ ΟΡ  Π115 
γαῖ. οἵ ΟἸδιεῖς, οκαγδῖυιπι δϑῖ, 
οἱ 8165 Θατάϊ ΒΟΚΙ͂οσ. Μὰ, 
Οτάπιπι. Δρ]. 8. 21. ΟΒ 5, 9, 

Ὦδθ Αγδρρο δος νἱὰ. Ὠ:54. 
ἂ9 Νίθῃοῃθ δυρχᾶ -". 2. 

5 Ὀουῖροδδιὶ Οοάϊκιυν ὑμῖν: 
δῖχυθ Ὡς Θ ΟΠ χδῆογθ οο- 
ἀτοιπι φρᾶγῖθ 1τἴἰὰ ϑαϊάϊε ΒοΪς-- 
κού. δοά σιυᾶπι ὀχίρυδ δοι 
Ῥοῖϊυδ 1118 18 1 ἢδο νδγῖ6- 
ἰδὶθ οοὐϊοιπι δυοσξογιίδ8, 88 1}8 
ςσοῃδίδὲ; αυᾶπὶ ῬγΟΟ]νῚ8 ἃυ-. 
ἴθι ΠΟ αυϊάθηι Ῥγορῖοσ 801- 
δίπὶ ζδ 05:18 ἔθ γι ἴῺ ἔουπδηι 
ὧμῖν. ἴρ89 ποβίσογιιπι οί οο- 
γὰυπιὶ 8550 88 ἀοοσθῖ, ὅυδτο 
Ὡοπάιϊπι ΘρῸ ῬΘεΟΥΘΟΥ υἱ ΔΡ- 
ἡτοΐδιι δἰ ιοιπι ]υα ἡμῖν, ᾳφαοά 
δὰ ΟἸἿπὶ ΒΙΘδῖος αἴ ϑοοΥδῖ 8 
ΒΟΥΓΠΙΟῺΣ ἹΠΊΡΥΙΠῚ16 ΘΟΏΥΘΏΙΘΏΒ᾽ 

᾿ταϑρδίιγ, Νδηι δὶ δρίπιιβ ὑμῖν, 
Ὡ π181 14 ἀοσοὶ θποηθπι 80- 
ογδῖθϑδ, οὐδ Βοος δοσορίυπε, 
ξογδὺϊ ΤΉΘδ5Δ11; δὶ ἡμῖν, θἅ- 
ἄθηι ἀϊοῖξ, δὲ δι υσθηβ δὲπλι 
ΑἸΘπἸθη865 Ογδθοοόχιθ᾽ ἀθ 
οἰ Ἰδοθῖθ μος Τ θ85 8] οσιπι 1 
ῬΠΠ]οβορ δ ῥειηδρδῖι. δά πιο- 
δῖ: αποα πιᾶρὶ8 οἴτᾶπι 861" 
ἢδ5 81 ΟΟΠογᾶ8 δρουῖιΒ ἐν 
τοῖς “Ἕλλησιν, δίχιθ Σμέτα αυθ- 

τ] πὶ 

΄ 

“- 

αἴτιός ἔσε Τορ-᾿ 



6 ΜΕΝ,“ Ν. 

γίας. ἀφικόμενος γὰρ εἷς τὴν πόλιν͵ ἐραςὰς ἐπὶ σοφίᾳ εἴς 
ληφεν ᾿Αλευαδῶν " τε τοὺς πρώτους, ὧν ὃ σὸς ἐραςής ἕξιν 

ο,᾽Αρίξιππος, ταὶ τῶν ἄλλων Θετταλῶν. καὶ δὴ καὶ τοῦτο 
τὸ ἔθος ὑμᾶς εἴϑικεν, ἀφόβως τε καὶ μεγαλοπρεπῶς ἀπο- 
κρίνεσθαι, ἐάν τίς τι ἔρηται, ὥσπερ εἰκὸς τοὺς εἰδότας" ἅτε 
καὶ αὐτὸς δ παρέχων αὑτὸν ἐρωτῷν τῶν Ἑλλήνων τῷ βου- 
λομένῳ ὃδ,τε ἄν τις βούληται, καὶ οὐδενὶ ὅτῳ οὐκ ἀποκχρινό- 

ἁς μένος δ. ἐγθάδε δὲ, αὶ φίλε ἹΠένων, τὸ ἐναντίον περιέςη- 
κεν" ὥσπερ. αὐχμός τις τῆς σοφίας χέγονε, «αὐ κινδυνεύει ἐκ 
τῶνδε τῶν τόπων παρ᾽ ὑμᾶς οἴχεσθαι Ἴ ἡ σοφία. εἰ γοῦν .1:. 
τινα ἐθέλεις οὕτως" ἐρέσθαι ὃ τῶν ἐνθάδε, οὐδεὶς ὅστις οὐ 

6. γελάσεται, καὶ ἐρεῖ, “33 ξένε, κινδυνεύω σοι δοκεῖν 
ριός κ᾽ τις εἶναι, ἀρετὴν γοῦν, εἴτε. διδακτὸν, εἴϑ᾽ ὅτῳ τρό- 

τυΐυπι 1Πυ4, ἐνθάδο δὲ, ὦ φίλε 
ἍΜ. ΟρίϊΣ υχυθ βιπὶ οο- 
ἀἴοο8 (Ἰδχκίδηυβ, ναδϊιοδηδϑ, 
Οὐ δ1 ἴδηι, Θ0 συαοα νϑίθσθηλ 
δᾶ 0090 ᾿Θοϊϊο,θηΣ νϑ]υυξ Π680118 
108518 ΠΌΤΟΥ δουνανθεσηῖ: δϑά' 
λτάθπι 11. τι} 115 2900. ὯΟΠ 
ΤΩΪΏ18 ΣΒΘΏΘΔΟΩΣ ϑιιηΐ οθίθσϊβ, 

. ἃΐᾳφυθ Δ το δ]Ἱίογονθ ᾿Ῥδτχὶ- 
-ὀτθη δῖ πι, Εν Ῥοιτηρϑπηι! οἱ Ἐ', 

" ἃς ἀυοαθθ δβοχιρἤληδαι 
᾿ ἣν Ῥγδοθϑιηῖ, σογχιϑυιηῖμ, -Ὁ 

οχ ψϑερὰ ἐπὶ σοφέᾳ ἐπ ΟΟοἱε]. 
ΒΟΩ ᾿θριπῖω. 

4. ΑΙθιδάδθ ἕω Ὁ μα 18 
ἌΟΣ968 οεδηΐ, 6 φιῖθυϑ 

τὰ. ἩΝκοάριν ἢ, 6, ἈΠΒΩΝ, δὰ 
Τιαλ. Ἐοχῖο. Ὁ. 22. ϑ.ῃηϑθι4, 
ὅη, Δα. δὰ ἔεμῖσε, Ῥο]11. φ΄ὶ 
ἀθά, οἱ ὥοϑ υἱροτῖυθ ἀθ ΠΝ 
ἰτδοϊδηϊθ ἱᾷ Οουλη θη, Αοδά, 

ΘΙΟ]. 1823. 1ιαγιβδᾷ Ὠξᾶθοῖϊ- 
Ῥυδ Θοζμτι δθ665. 1 δ9 : 
᾿4λενόδαι οὗ ἐν «Ἱαρίσφῃ τῆς 
Θετταλέας εὐγενέ 
λεύου βασιλέως τὸ γένος ἔχον- 
τες, οβθπι Δαΐϊθα δυο δὰ 
ξλθυ]οδα ἰϑπλροῖᾶ σϑι ἴθ. 
ἄυπ, 6586), ὅ89116 ροεδιιδάφθυῃξ 
συὰθ ἀθ δῦ πδιτδηῖμς δρ, 46» 
118, Ἡ. Α. 8, 41. 

δ (οάα. ΟἸδιῖ. γαῖϊο. φοίςο, 
ξιοτχιάονθ αὐτοῖς. Νοχ μῖιὸ 

Ν 

εὐγενέξατοι, ἀπὸ "4- 

, 

βούληται. (οἷο! βούλοιτο, ΟΣ, 
Οἴϑπχαι. 5. 139. (126.) Οὔ. 8, 

6 Ἡδης Οοτρὲδθ σοι δ άθηϊ- 
ΔΠ27. ἵπτσο ἱπιρυάοηΐίαπι, 886- 
Ρὶι8 σοπιπιθπιοζδὲ ΟΙοοσο, 6. 
ν. ἀὸ Εϊη. 2, 4. ἀθ6 Οταῖ. 4, 
22. 8, 32. ἰΐοπι ΟἸ1 81}. 2, 921. 
42.11. Νϑαιιθ πο 6}}18 τη ΟΥΘ αὶ 
Ὡθρίοχὶὶ Ῥ]δῖο 1 σορῃοιἝηξ 
αἀϊαῖορο, οὐυ͵ὰ8 ᾿πξῖῖο δίδιϊηι 
οδάθαηιν σοσρῖδα ρεοβίθεξισ, Ῥοε- 
Δρυδθδὶ δυΐθηι γῃϑῖου 1116 1.,6- 
οπἠίξηυς υϊνοχζδᾶσῃ ΟὙδθοΣδΏ,,. 
εἴ υδίχυθ ἔπειθε τῶν νέων τοὺς 
γενναιοτάτους καὶ πλουσιωτά- 
τουςγ Ὀϊῃ ΤΒοάρΘ ἀϊδϊορο 16-. 
βἴπιυϑ, ἴπ ϑὁχογάϊο διιῖθαι Η:ρ- 
ῬΊ8Θ πιλ]ου8 ἴσϑάϊὶ ΡΙδῖο Αἰ86- 
ὯΔ8 ἩΠΠυτι ἃ 1 Θοπ 8 10ρᾶ- 
ἴυπι τα ϑδισι 0886, Ῥτδθοῖριθ. 
δα ἰὼ ὙΠθ8881184 σοπῖπιο- 
ταῖυβ δϑὲ, 1θδὲθ Οἱσθέοῃθ, 4υ 
(Οχδῖ. 52.) δοδτ ἴῃ Τμθ688- 
1:1 ἃ Ιβοοσδῖθ διιάξίιιπι 6880 
παῖδ, ΟΕ. ΟΕ, ἴβοογ. ἀθ 
Απιᾷ, 8. 155. (166.) . 

1 ψιά, Οκάχημ,, 8. 137]. (124.) 
ΟΡ. 8. ες 

8 Ψυ]ρο ἔρεσϑαι, οτυπλι 80- 
οϑῃῖωπε ἀδηῖ ΟἸδεῖς.. οἱ Καῖ. -- 
Ῥτο ἐθέλεις υπυθ αι, 2. ἐϑέ- 
οις. 

ὃ ὙΙιά, [Ιηα, ιὉ ἔχ 
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 ΜΕΝΩΝ Ὁ ὉῸθῸΠ ΠΠ 1 
πῳῷ παραγίγνεται, εἰδέναι" ἐγὼ δὰ τοσοῦτον 45. δέω, εἴτε 
διδακτὸν, εἴτε μὴ διδακτὸν, εἰδέναι, ὡς οὐδὲ αὐτὸ, δι,τε ποτ᾽ 
ἐσὶ τοπαράπαν ἀρετὴ, τυγχάνω εἰδώς. ἐγὼ οὖν καὶ αὐτὸς, 2 
ὦ Μένων, οὕτως ἔχω" συμπένομαι τοῖς πολίταις τούτου 
τοῦ πράγματος, καὶ ἐμαυτὸν καταμέμφομαι, ὡς οὐκ εἰδὼς ᾿΄ 
περὶ ἀρετῆς τοπαράπαν. ὃ δὲ μὴ οἶδα τί ἐξι, πῶς ἂν 
ὁποῖόν γό τι εἰδείην; ἢ “ δοκεῖ σοι οἷόντε εἶναι, ὅστις 1έ- 
νωνὰ μὴ γιγνώσκει τοπαράπαν ὅστις ἐξὶ, τοῦτον εἰδέναι ὅ 
εἴτε καλὸς, εἴτε πλούσιος, εἴτε καὶ γενναῖός. ἐςιν, εἴτε καὶ τά- 
γαντία τούτων; δοκεῖ ὅσοι οἷόγτ᾽ εἶναι"; ΜΕΝ. Οὐκ ἔμοι- Ὁ. 
γε. ἀλλὰ" σὺ, ὦ Σώκρατες, ᾿ἀληϑῶς οὐδ᾽ διτι ἀρετή ἔςιν, 

᾿ οἶσϑα; ἀλλὰ ταῦτα περὶ σοῦ καὶ οἴκαδε. ἀπαγγέλωμεν "; 
ΣΏ, Μὴ μόνον.γε, ὦ ἑταῖρε" ἀλλὰ καὶ ὅτε οὐδ᾽ ἄλλῳ πω 
ἐἐγέτυχον εἰδότι, ὡς ἐμοὶ δοκῶ. ΜΕΝ. Τί δαί. 5; Γοργίᾳ. 

ὀλίγου δέω 815 βετιϊῖνο σᾶρὰ Ῥ]οσυαηιθ οδὲ πὶ ἤ. 
ΒΟΙΡΟΣ ἀτοϊζως, γϑοῖθ πὶ νὰ. νι]ρι8} Ὀτασίοσυσι που ηἶδὲ 10.- 
᾿ἄδον 7δπι ο011πι 00116ρ1566, δοτῖ-ὀ [ἰθχγορδϊ! οηθε δθηθδδμῖ, αἀ9 
Ῥόπάιιπι θ886 οἰτδπι τοσούτον ᾿Ἰιπείυτα, αὐ δούῶο ζω [8] ἐ- 
δέω εἰδέναι. 86 οἰπὶ 6 Ῥοβῖθ- 8 ΟΆΓΟΤΘ ποη ροϊθβξ, βθου τ. 
ΣΙΟΣΙΒ δ Θ., ΔΘΥΣ δοχιρίοσιθυ8 Ὑ4., Εἴοιϊπα, δὰ Ῥδιπιθῃ, 22. 
ϑίθρμδηιδ πὶ ΤΠ68. δβογαὶ οἱ-ὀ σχιοϑβίχαβαιιθ δὰ Ἰοοοβ ἴῃ [ποθ 
ἃπι τοσοῦτον: ταῖπδ οοπῆάθη- ν, ἦ Ἰαιιάαϊοο τιοῖδε, . 
τοῦ 11 Ργοπυηῖτο, Νοαιθ Ί0]- 

10 Ἐχ θο αιοᾶ πολλοῦ δέω, εοδάᾶ. δὲ ἔπ οἀτϊὶν οοτευρῖδ 
ΝΆ πὶ 

1 Ἰηοου ! ἀηθπι ᾿]νιοἱδηι8: 5. Απΐθᾶ τοῦτο εἰδέναι, ᾳφυοᾶ 
ΝΊρε. 26, τασούτου δέων ὀρέγε- ΘΓ 86 ποῦ; δ ἐπι δοὰ ἴω ευϊ- 
σϑαι: Ἑϊδοαῖ, 20. τοσούτου δία ἴο οοἀ. ἱηνοπῖαπι σαάσσο ἀθ- 
ἔξαρνος γενέσθαι: δϑὰ Ἰσάτοτάθα, δυΐϊξ Ἰϑοϊοηῖ τοῦτον, ου]υδ 
5. τοσοῦτον ἐδέησόν μὲ ἀπαλλά--. δοουδδῖῖνε ροδὲ ὅστις φῃΙ 5510 
ξαι: δὰ απὸ8 ἸοςΩη8' 2181} νᾶ-Ἦ ἧῃ τροϑᾶ ΘἾΌΣΙΟΥ, 
χιοὶδῖὶδ δποίδἭίι θὲ. Ἐχϑιι- 
Ρἷα διυΐεπι νϑγῦὶ ἐποδέω, αυδθ 4. 79 τόρϑιβ τῷ δυης πιο- 
δῖε ὉΠ το πῖι5.9 τυ 6 ἄιιπιπἰθεγοραϊϊου!δ νου νἱά, 
νδϊθηῖ, ΕΔ δ]1πΔ 7Δη: ρθη1- Ἐειηά, δὰ (πᾶσι. 33, ἡ 
αἰναπλ δ ἀτῖαπι παρ ϑῶξ (σοσοῦ- ΝΞ 
τον ἀποδέω τοῦ δεδοικέναι ΑΧΙ- ἁ. 6 
οοἢ. Ὁ. 312. Ῥ.). ΤΙ. νϑυθ 811 ᾿4γγόλλω. Ουδιι- 

. . . νἱβ δυίΐθιαι ΤΏ 20 ἰδηῖαηι 60- 
26. ἘΝ μη γὴ ἐλ 519 ἀϊοθ δ. ,Ξ' μβᾶπο οὃχ ΑἹ] άϊηα 
᾿Οδὲ ̓ » ᾿ τὐϑλω ᾿ Ῥιορδρᾶϊδπι δογιρίηγασι Ἰηνθ- 

"Δ ᾿ Ὡδχιὶ Β6., οΘἴΒΥΙ Οπιηθ8 ἀθιὲ 
2 Ψυϊραΐμυπι ἡ Β6. 6 οοὐά. ἀπαγγέλλ,, ἸΠυιὰ τλπῖθη τϑιϊηιῖ 

γτλυϊανὶξ τῷ ἢ. Ουδηαυδπι δὰ πὶ συοά δουϊδίιι ΔρΈϊαδν146- 
δῆς δπιθηἀδίϊομϑθῃ ςοὐϊοῖρυβ δάῖυτγ, τὰπι αυοᾶ Ῥτοο]νῖοΣ ΔὉ 
ορυβ Ὡρῃ ογᾶῖ, ψϑόοουἶα ἤ θαῖπι ἤμδο ἔοζιμδ ἔῃ αἰΐδγαπι ἴδρδιυδ. 
αυοῖιεβ 1ἴὰ Ῥοβιίᾶ δδὲ υἱ ἴῃ - ᾿ . ᾿ 
Ἰουσοβαϊοηθηι Δ ]υδαι ἃ δ ἈἜὄὅἧ{ξ|ω Ηδλθο ἔογηιᾶ Β1ο. δὲ τ0}}}18 
Ῥδυϊοχὶ δϑύμουθ δα ηβαῖ, ἰπ Δ}118 1οοἱβ 1ὴ ορέ. σοὐά, Οἰδικ. 

6 
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᾽΄ ] ΜΕΝ ΠΩ Υ. , 

οὐκ ἐνέτυχε, ὅτ ὅτε ἐνθάδε, ἦν 1: ΣΏ. Ἔγωγε. ΜΈΝ. Εἶ- 
δ. τα ὅ οὐκ ἐδόκει σοι εἶδέναι; ΣΩ. Οὐ πάνυ εἰμὲ μνήμων, 

ὦ Μένων’ ὥστε οὐκ ἔχω εἰπεῖν ἐν τῷ παρόντι, πῶς μοι 
ἐότε ἔδοξεν. ἀλλ᾽ ἴσως ἐκεῖνός τε οἷδε, καὶ σὺ ὃ ἐκεῖνος 
ἔλεγεν. ἀνάμγησον οὖν με, πῶς ἔλεγεν. εἰ δὲ βούλει 5, αὐ- 

᾿ τὸς εἶπέ. δοκεῖ γὰρ δήπου σοὶ ἅπερ ἐκείνῳ: ΜΕΝ. “Ἔμοι- 
ἃ, γε. ΣΩ, “Ἐκεῖνον μέντοι γῦν ἐῶμεν, ἐπειδὴ καὶ ἄπεςξε" σὺ δὲ 

αὐτὸς, ὠ" πρὸς ϑεῶν, Μένων, τί φὴς ἀρετὴν εἶναι, εἶπον 19 
καὶ μὴ φϑονήσῃς" ἵνα εὐτυχέξατον ψεῦσμα ἐψευσμένος ὠ, 
ἂν φανῇς σὺ μὲν εἰδὼς καὶ ΤὈργίας, ἐγὼ δὲ εἰρηκὼς μηδενὶ 

3 πώποτε εἰδότι ἐντετυχηκέναι. ΜΕΝ. ᾿4λλ᾽ οὐ χαλεπὸν, ὦ 
Σώκρατες, εἰπεῖν" πρῶτον μὲν, εἶ βούλει, ἀνδρὸς ἀρετὴν, 

ῴδιον, ὅτι αὕτη ἐςῖν ἀνδρὸς ἀρετὴ, ἱκανὸν εἶναι τὰ τῆς 
πόλεως πράττειν, καὶ πράττοντα τοὺς μὲν. φίλους εὖ 
ποιεῖν, τοὺς δ᾽ ἐχϑροὺς κακῶς, καὶ αὐτὸν ᾿εὐλαβεῖσϑαι 

Ῥ. μηδὲν τοιοῦτον παϑεῖν. εὖ δὲ βούλει » γυναικὸς ἀρετὴν 
οὐ χαλεπὸν διελθεῖν, ὅτι. δεῦ αὐτὴν τὴν οἰκίαν εὖ οἰκεῖν ι 

΄ σρόζουσάν τε τὰ ἔνδον, καὶ κατήχοον οὖσαν τοῦ ἀνδρός. 
καὶ ἄλλῃ ἐςὶ παιδὸς ἀρετὴ, καὶ. ϑηλείας καὶ ἄῤῥενος, ᾿ 
καὶ ἠρεσβυτέρου ἀνδρὸς, εἰ μὲν βούλει, ἐλευϑέρου , εἶ δὲ 

Ω. βούλει ν δούλου, .καὶ ἄλλᾳι πάμπολλαι ἀρεραί εἶσιν, ὥστερ, 13, 

᾿ τ κε Ὗαῖ. Ἰορίξατ. ᾿γὼ (νυϊραῖο 
δέ, θάγλαθ μοδὲ Βοιϊκουμηι 
Ἄοη ἀμδιῖτανὶ ὩδΊαιι6 θυ ἅ(-᾿ 
τριτογθ, οὐτὰ ὑριαια νἹάθεθαι 
ξογοχθαι 1|8πὶ δὶρηϊβοδῖϊο- 
Ἀθη, ὧἀθ ΄υᾶ νἱὰ, 1π4,., νοου- 
46 τϑυϑγᾷ ἴῃι9686, Εϊάδιην διι.-᾿ 
,ἴθαι ἴτρο ἅμο 0 ἔθοι:, χυοάὰ 
λῃ 58}}}}9 9618. Ὁ ΠΟἢ τ 
Ὠϊϑὶ δὲ δἴΑτθ ροϊοϑῖ, Στ οο“ 
ἀἸοο5 ὩΘ 8616} αχμιάρεη δαΐ, 
ῬΘΙΥ τοργᾶχτὰ 1118δπλ οἱ 60110πλ-» 
Ὥθηλ 8}185 νοοδὶηλ σρημδιρ- 
θπι) ργαρθιθχμαηΐ, 

ΠΤ ΑἸΒοηββ τοΐϊρευβ ΘΟ υρΙ ΔΚ 
ΟἹ. 88, 2, νά, Τϊοὰ. 12 53. 

8 4, Ἰηῴ. 

9 519 Β6. 6 οοδά. ψυ]ρο εἶ 
δὲ μὴ βούλει, ητᾶθ οοάϊομπι 
δίχυρι ]δοῖϊο ἃ π|ᾶ]ο σοτ!θ- 
οἴοτθ ρῥγοξεοίδ οϑῖ, Α]ΐθγαπι, 

΄ 

εἴ δὲ βούλει «αυξ 81 τγανὶ8᾽ 
πιᾶρὶβ δδὶ 6 πΈουθ ΟἸσδθοογι). 
Ψψιά. γνο!ε. δὰ Χο. Η6]1]. 1. 
7. 93. 10.) ἐπ ἘρίδβῖοἹα δὰ 
δομηριάθγαπι Βυ)ὰΒ θατϊοπὶ 
Ῥεῖριὶ ργδϑῆχα Ρ. 118. 

10 Ηδλης οοάΐουπα δοῦρῆι- 
κᾶυλ ἔουπιδηι 6580 [πιυῤογδῖινὶ 
δοῦ, 1, νθγᾶπι δἴαι9 Δ αι Δη:ν 
ὩΟῺ δἰπόν, ἀοοιξ ἴῃ, ἔχουτγδις 
δὰ Βυπο Ἰἴδγαπι ρεΐηιο, 

᾿πιθυρυηχὶ διιΐΐθπι, πξ 
ο]1πὶ πιοπιοεδὲ Ηοϊηδο ΜΗ 
βἰ τα ρ]λοἱ ψίχρμα ροϑῖ εἶναι; ῥτὸ 
διρπο ἰμιθκεοβαποιιε, Φυηρθε 
ε πον, Βὲ φὴς ἀρετὴν εἶναι, υἱ 
ἰηξνα Ἴ. ηϊ, τὸ ποτὲ οὖν τοῦ-- 
το; ὁ οὗ τοῦτο ὄνομα ἐςε τὸ σχῇς 
μα, πειρῶ λέγειν. ΟἿ, γηξτα 5. 
12, τ. 9.11, Ἡθιπα, δὰ ΤὨρδεΐ, 
2. Φ. 283,). 

᾿ 4. ἡ, Τηΐϊ],, ες 
0- 



Ὶ 
οςς ΜΕΝΏΩΏΝ .9 

, οὐκ ἀπορία εἰπτεῦν ἀρετῆς πέμι, δντι ἐξίὶ καθ᾿ δκάσην γὰρ 

“" 

ν 

-- 

τῶν πράξεων καὶ τῶν ἡλικιῶν, πρὸς “ἕκαξον ἔργον, ἑκάςζῳ᾽ 
ἡμῶν ἥ ἀρετή ἔξιν. ὡσαύτως δὲ, οἶμαι, “ὁ Σώκρατες, καὶ. ἥ 

κακία. ΣΏ. ἸΠολλῇ γέ τινε εὐτυχίᾳ ἔσικα:. κεχρῆσθαι, ὦ ξ. . 
, “Ὡ ΄“ “- ᾿ γῶν, εὖ μίάν ζητῶν ἀρετὴν σμῆνός τι ἀνεύρηκα ἀρετῶν παρᾶ. 

σοὶ κειμέγων “. ἀτὰρ, ὦ ἸΜέγων, “κατὰ ταύτην τὴν εἰκόγα 

ᾧ ϑοογδῖθβ ἡοῃ ἰαυάδὲ Μ6- 
ὩΟΏΘαΣΙ, αιοα δρ59 πιμ1118 νἱγ- 
τμῖθυδ ογηιαξις 511: 564 εἰρω- 
νικῶς, φυοά την τπᾶρτιᾶπι Ψὴτ- 
ταῖσι τὰ πμάϊηοσ ἀδέφχο- 
χίξ δὲ ἐπιπιόγαγὶζ, Ἡϊπο παιδὶ 
Ἰοβοπάυπι νἹάθίυτ: παρὰ σοῦ 
κινουμένων ν6] κεκινημένων, α 
ἐξ εχζιζαέαθ. Δἴαυθ 1ἴἃ 8129 
ἄμθιο ΡΙυ Αγ ι5 16 ρ1ῖ, 41 τὰ 
Θχογαϊο βουῖρῖὶ ἀθ “ηολυφιλέᾳ, 
οχ ἢοο 1ρδὸ ἀϊδίορο διιπιρῖο, 
ϑοογαΐθῃῃ Νίδηομὶ πιι}} 188 νἹ- 
ἴυῖ68 ΠΟΠΆΏΔΩΪΙ, 118 ΤΟΒΡΟΏ- 
ἀϊ586 ἀϊοῖῖ: εὖγε, ὅτι 

κεκίνῃηκας. ΟΕ. ϑαῖϑ αυϊ- 
ἄδθπι δᾶθο οὐδίῃϊο δοχπθηαἀᾶ- 
τοῦδ Παρ γΘ νἹἀθδίυσ, δ] ΔΠ]1- 
τιδανοχίδτημϑ, ἤμπ6 ΤΟΘΌΘΧ 556 
ὙΓΙΒΘαδίυπι σαοαιθ Οὐ. 1. Ὁ. 
5. Α. δρᾶτε οὖν ὅτι τὸ σμικρὸν 
ἐκεῖνο ῥῆμα διακρούοντί μοι ἄ-- 
πας ὃ τῶν ἀρετῶν ἑσμὸς ὗπο-- 

ἐγγεται. 
οἱ Ῥοδδιιι, υἱ χοριαϊδπἀδὴλ 

νυ]ραΐδτα δα Ἰβεϊτα ὁπ, Αοσααΐ- 
6860 ἴῃ χειμένων. ΝΙΒῚ] Θῃτηις 
υρῦ τορχϑῃθηάδηι δ ἀθ νἱ- 

᾿Πἢτὸ δΌβριοοῦ, ἰὼ ἢδδο ΘΟ ΟῺΘ 
γεροτῖσ: δὲ αποὰ Ρ]υΐατ ὨΣ δῖ- 
τὴδὲ ἃς ΤἬΉΡΙΠΙΒΕ1: διυιοίοχι ἃ» 
θαι, βοηϊθυ δ 1 ΠΟ νοῖ- 
Ῥὰ τϑιοζδεμηῖ ᾿ ΕΠ ἡγρσο υ- 
ἐείυδαυθθ δ] οσδη  δδίπιιπι ἀν 
οἴυτα ορίογοηι ἀιϊιχὶβ86 νἱθτιτ 
οχ Ἀρθρ. 5. ».450. Δ. Οὐκ ἔξε 
ὅσον ἑσμὸν λόγων ἐπεγείρετε. 
ἨΕΌΘΌ109. ϑελ[είονηια- 
εἰοεὶ Ἰιογρυϑίδιϊο ρου ηϊοᾶ: 
εἶα Ἰεΐ πωτ' εἶπ 6. Τμρετια φιιςἧδ 
ττιᾷ εἰπεπ βαπεοπ ϑοίτνασπι 
γσοπ Τωρεπαόπ παῤ, αΐξ «ἕεῖι 
δεὶ ἀἰ τάφον δείασεοπ, Αἴαιιῖ 

- 

μέαν ἀρε-. 
τὴν ἐρωτηϑεὶς σμῆνος ἀρεχσῶν. 

ΟἹ δι 60 δΔά- 

τὴν περὶ τὰ σμήνη, εἴ μου ἐρομένον μελίττης περὶ οὐσίας ὅ, 

τ ΘΙ 886 ἴδ .οἿἷπιὶ ἀθθοΡδ- 
ῬΔῸ8. ὩΟῺ δο]πι 46 ΘΧΘΙΏΙΩΘ 
Θχοιαῖο θὲ πιιργδῃῖθ, 8566 66 ΑἹ" 
νϑατίο ἄθαχι ἄρυὰπι ἴῃ δὼ ὧδ... 
θηΐϊαπι τα] τυ 6,᾽ δὲ 4υϊ- 
θπὶ ἔγθαυ θη ἔοτγίδ889, σμῆ-- 

γος υδιγρᾶῖὶ. Ὑγιά. Πδβιοα, 
ΤΒοορου. 504. ΧΘΏΟΡΉ, ΑΠΑΡ.᾿ 
2, 8, 20. ἀθ ῬΆβο αυοάδπι: τὰ 
δὲ σμήνη πολλὰ ἣν αὐτόϑι. ῬΊυ.- 
Ἰδγοθ8 Ἰτοδρί θαι νΑΥΪΑν Σ, 

᾿ 5. ΤΑΡτΣ, οὖ νἹάϑἔιτ, ΟΠ 68. 
πέρι, “ἀαϑὰ τδοῖθ 78π| οΟἹττ 
τπαυσδταπι ἰπ θυπὶ δοσθηΐιαι 
αυθη, πὶ πῆς Ἰορπη ιν, νθ.- 
Ρὰ τϑαυϊυηῖ, Νίδαι 81 80 γ101-" 
τυ πέριγ ὈῬΓΑΘΡΟΒΙΕΙ͂Ο γϑέοκει. 
δὰ μελίττης, 1165 δυῖθῃα ρσθηϊ- 
ἔνὰ8δ πο δαρϑὲ υπὸδ᾽ Ρ6η» 
ἄθαῖ, [Ι͂᾿ 8 δυῖΐθῃιφβ οὐσίας 
ὅ,τι ποτ᾿ ἐξὶ νότθα δἀϊθοῖδ ὅ,τε. 
ποτ᾽ ἐςὶ Ἰηδουνίυπε δσρ]οδη.- 
ἀδθ νοοϊ οὐσία, ἴιο ΘΙ ΡΟΥΒ 
πόπάσται ροτνυϊραῖδθ, τὶ νοῦθ 
οὔβοσνδῖ Ἡδιηδογῆνϑ. δὰ 10- 
οὐπὶ ῬΠδθάο. 27. ἢυπο: λέγω 
δὲ περὸὲ πάντων, οἷον μεγέθους 

Π « ΠῚ 2 ἤ λῚ - 
: πέρι» ὑγιείας, ἰσχύος, καὶ τῶν 

μ᾿ 

α 

΄ 

ων ἑνὴὸ λόγῳ ἁπάντων τῆς οὐ- 
σίας. 0 τυγχάνειν ἕκαςον ὅν. 

π6πηὶ Ἰοσουπὶ Ὠοϑδέγο 2η οθῖδ- 
ΣΙΒ αἸἸΟσΙΘ ῬΘΥΒΙ ΝΠ Θτ ἴθ. 
δτυτπι ΔΡΡΟΒΌΣ,. αυΐδ οοπιρᾶ- 
ΚαΥὶ θυδλ 6 11π| Οὐ ψουδᾶ με- 
᾿γέθους πέρι, εἷς πἰϑοοδβαγῖο 1δὲ 
δου ροηᾶα: υπᾶθ ἰάτιθη ἄγρι- 
ταθηϊδιρηθαιλ δὰ νοσρθᾶ μελίτο 
τῆς ἠξδριε νΔΙΘΥΘ. ἢ ράϊο: 1118 
οηΐπι μεγέθους πέρε ταϑτὰ δυπξ 
τ ρϑιο νοςῖδ περὸ ἔπ ρτδδ- 
ὉΘΒΠΉθι8 πρὶ πάντων; 4089 
Ῥεβεροθιιο δριιὰ πιθηΐθυι οἱϊ- 
τὰ γροϊσηάδα' θεὲ δά' σϑηξ- 

᾿ ἔλνοϑδ 

Ι! 

- 



40 ΜῈΝ. Ν. 
’ 

ὅντε πατ΄, ἐξὶ, πολλὰς καὶ παντοδαπὰς ἔλεψες αὐτὰς. εἶναι" 
κί ἄν ἀπεκρίνω "μοι, εἴ σε ἠρόμην 5. ρα τούτῳ φὴς πολ- 
λὰς καὶ παντοδαπὰς, εἶναι καὶ διαφερούσας ἀλλήλων, τῷ 
μελέττας εἶναι; ἢ τούτῳ μὲν οὐδὲν διαφέρουσιν, ἄλλῳ δέ 
τῷ, οἷον ἤἢ κάλλει, ἢ μεγέθει, ἢ ἄλλῳ. τῳ τῶν τοιούτων ; 

9. εἰσὲ, τί ἂν ἀπεκρίκω οἴκως ἐρωτηθείς 5; ΜΕΝ. Τοῦτ᾽ ἔγω--. 
γε, ὅτε οὐδὲν διαφέρουσιν, ἢ μέλετταί εἶσιν, ἡ. ἑτέρα τῆς ἑτέ- 
ρας. ΣΏ. Εἰ οὖν εἶπον μετὰ ταῦτα" τοῦτο τοίγυν μοι αὐτὸ 
εἰπὲ, ὦ Μένων, ᾧ ὀὐδὲν διαφέρουσιν, ἀλλὰ ταυτόν εἷσεν 
ὅπασαί, τί τοῦτο φὴ; εἶναι; εἶχες δήπου ἄν τί μοι εἰπεῖν. 

ἅ ΜΕΝ. Ἔγωγε.᾿ ΣΩ.. Οὕτω δὴ καὶ περὶ τῶν ἀρετῶν" κἂν 
εἰ "- πολλαὺ καὶ παντοδαπαΐ εἶσιν, ἕν γό τι εἶδος ταυτὸν 

νοῦ δϑαυθηῖθο οἴτιθδ, δὲ ἐσ 
Ηΐ8 δὰ (περὶ) τῶν ἄλλων ἅπάν- 
τῶν τῆς οὐσίας. --- 
δυΐοι 16. συ! άδπι 6ρὲ οἰΐδπι 
Ιδοῖξο οοἄ. οι. “Σ,, 401 ργᾶθ- 
μοσιτϊοχθαλ. φηιλίλιῖ, τὲ ἀούο 
εἰϊ, ἐρέαϑας μελίχτης οὐσίας ὅ,τι 
ποτ᾿ ἐμὰ ἐθ φιᾷἔοτπιδ Ιου θη- 
ἐξ, Ῥγοϑᾶθ χυοσυθ δουϊριουὶθι8 
υϑιϊδῖδ, νὰ, δά δοόορᾷ, μι οοῖ, 
ἄβδ0., Ἰὔπιιπι ἰδῦθα οοὐάλοθπι, 
ὨΘΩ6ῸΘ 9 Ῥεϊπλακὴῖδ 11Πλπὸ, Ὁ. 0]1π} 
φιθηαίδαι. δοαιιν͵ 

4 ξῇ μον ἐρομ. --.--- εἰ σε 
οόμη» --- ΚᾺ ἀιοῦυς Πῖκοθ 

ὦ νΟ1γ0 οὔδδοενδὲ 51:8}} δι τολ}}8, 
ΔΙιθσλ δὺ δϊ᾽ίϊοχο. Ῥϑῃάθζσθ 
οὲ ἀυρ]ίοοιι αμδδὲ Ῥτγοίδδι, 

᾿ οὔσθ, ουὐ͵]υβ δροᾶοδὶβ οδὲ 
δηϊοχσορδῖϊο τί ἂν, ---. Νὰ Βὶς 
νοει δ δὲ δϑηδαῖτα ογῦο: δζ 
μου ἐφομένου --- παντοδαπὰς ἔλε- 
γες εἶναιγ εἰ σε ἠρόμην, ἄρα --- 
μελίττας. εἰναν᾽ τί, ἂν ἀπεκρὶ 

εἰ Ομομλὶ ΟΡ) ΓΘΥΝΘΙΆ 
[δ 68 ἴῃ ἴοοο δλλοσιιΐ 561η111}1- 
χμο Ῥτοῖδρ. 311. α, υϑὶ Εοιη- 
ἀοτῆιβ πιοιυλὲ ἀθ τΥΡ]1οΣ 
οιϊὰπι εὐ αυοά οδὲ, ἔπ ος πο- 
δῖγτο ἀϊδϊορο ᾿ηξγα 8. 6. ἃ. Νο- 
748 ΟὈ]οφχυοε 51:4}]Ὀ διὸ νἱγ- 
8.18 ρνοῖϊϊυδ αμᾶπι 6010, ἀϊεῖϊῃ- 
οἴμπι νο]θηῖῖ ροδὲ αὐτὰς εἶναι: 
804 50]60 πῃ ἰδιλδιυ5 ποι. Ἰορὶ- 
οδηι ΓϑΟΏ ΘΠ. δθαμὶ, δ 6» 
δριομηϊλίθιμ, ΄Ζυᾶθ ὨΘΙδᾶΆΘΡθΘ }ω- 

͵ ΄ 

ἹΜοηλοσχαμλάδ, 

γαίυς αὐδηάο ἰὴ Ιοαυοηᾶο 
ἐκιαλῖσαι δ αι θᾶ, ατ80 10- 
ἴ0.9 οοἰδογθηῖ, Ἐϊο δυΐξει, 

“ἤδες τὸ ἄν ἀ. μ. δεῖμα οο- 
πιαθγαηϊ οὐπὶ δΘΑΜΘΩ δὲ αὐλᾶτιι 
οὑπὶ ΒΏΡΘΥΣΟΙΣ, : 

86 Ηις οἱ ἴῃ Ῥγοχίπιϊβ τι- 
χπΣ ἴῺ τηοάττ Δ] ΤΟσηδηΐϊ 1π}- 
Ῥοτέθοιδ ουπὰ ΔΟΙΙΒΊ18: νε- 
ες --- ἀπεκρίνω --- ἠρόμην (δΔοτ. 
δ) - ἀπεχρίνω --- εἶπον --- εἷ- 
χες: εἰ ϑοάοπι τοοάο ἱπέγα 
22, Ὁ. εἰ μὲ; ὡ ΟΥ, οὖ» 
ὧν ἐσκε ὄμεϑα: φαλδυδ 4118 
δότε Ἡεϊπάοτγί. δά σοσρ. 8. 
οὲ 449. οὔλῆσα ἴδμπιρῃ, ἐσ ν δ Ὶ- 
8186 Πίδοθ Ἰοσυθηαι!, τρδροῦ- 
ἀθπάς, ἐπιχυϊεοιάλ. 815 διαΐδηι 
Ὧ4θ 16 νιάθίμν δἰδιπθηάυση: 
ΤμιροχθοϊιμΣ αιϊάδπι σοηβιιθ- 
ἐμόδταθπα δΘΙΝΔΆΣΘ: 6δὶ Θη πὰ το 
ὅλεγες ἀθ 90 ηυοά πιὰ ς 86- 
καῖ, δὶ ἤθσοϊ (ν, σδιι. ξ. 139. 
(426), 9, .): δοιίδίυπι γεσο μλς 
ὨΟῺ 6880 Ῥγτγδοίθγιζιιτῃ, δά ἅ- 
οἴὔοημοια Σπάιοδτα ᾿αῖσχα ἴθπι- 
Ῥοχΐδ, τιοιιθαῖιπλ ΔΡδοϊυΐδηι. 

Ἢ Νοῖλδ ξοσιαυ]δπι κἂν εἰ 56- 
φυθηῦδιυδ ᾿πάἀχοδῖῖνι8, [πὶ {τ]- 
τὰ θηΐϊπι δαὰ Ἰοάιθηας ἔοσγηιδ 
νοσυ]α ἂν νην διιδπι, (μὰ ἴοΪ- 
Ἐπ οογ τ πθη;, ῬΊαΘ δυνῖδι. 
Οἵ. Ηοϊπά, δά ϑορῆϊδι 69. οἱ 
ὯΟΒ δ(ᾷ. Ὀθηλοδίῃ. ΝΜ), 45. ἃ. 

5 σὺν 
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᾿ ," 

ΜΈΝΩΝ. 

ὅπασαι ἔχονσι,. δι δ εἶσιν ἀφεταί" εἰς. δ' καλῶς ποὺ ἔχει. 
ἀποβλέψαντα τὸν. ἀποκρινόμενον 5 τῷ ἑρωτήσαντι ἐκεῖνο. 
δηλῶσαι, ὃ τυγχάνει οὖσα ἀρετή. ἢ. οὐ μανθάνεις ὅ,τι λέγω; 
ἍΕΝ. Δοκῶ γέ μοι μανθάνειν" οὐ μέντοι ὡς βούλομαί γέ 
πῶ. κατέχω τὸ ἐρωτώμένον. Σιῖ). Πότερον ὅ δὲ περὸ ἀρετῆς Ῥ. 
μόνον σοι οὕτω δοκεῖ, ὦ ένων, ἄλλη μὲν ἀνδρὸς εἶναι ἄλλη. 
δὲ γυναικὸς καὶ τῶν ἄλλων, ἢ καὶ περὶ ὑγιείας, καὶ περὶ μεγέ-, 

᾿ϑοὺυς καὶ ἰσχύος " ὡσαύνως, ἄλλη. μὲν ἀνδρὸς δοκεῖ σοι εἶναι 
ὑγίεια ἄλλη δὲ γυναικός; ἢ ταυτὸν πανταχοῦ εἶδός ἔςιν, ἐάν- 
περ ὑγίεια ἢ, ἐάν τε ἐν ἀνδρὶ ἐάν τε ἐν ἄλλῳ ὅτροῦν ἢ; 
ἍΜΕΝ. Ἢ αὐτή μοι δοκεῖ ὑγίειά γε " εἶναι καὶ ἀνδρὸς 
καὶ γυναικός. ΣΏ. Οὐκοῦν καὶ μέγεϑος καὶ ἰσχύς; ἐάνπερ ες. 
ἰσχυρὰ γυνὴ ἦ, τῷ αὐτῷ εἴδει καὶ. τῇ αὐτῇ ἰσχύν; ἰσχυρὰ 
ἔξαι;" τὸ γὰρ τῇ αὐτῇ τοῦτο λέγω" οὐδὲν διαφέρει πρὸς τὸ 
ἰσχὺς εἶναι ἡ ἰσχὺς, ἐάν τε ἐν ἀνδρὶ ἢ, ἐών τε ἐν γυναικί. ἢ 

». 13. δοκεῖ τι σοὶ διαφέρειν; ΜΕΝ. Οὐκ ἔμοιγε. ΣΙ. Ἢ δὲ ἀ- 
ρετὴ, πρὸς τὸ . ἀρετὴ εἶναι, διοίσει τι., ἐάν τε ἂν παιϊδὶ ἦ, 
ἐάν τὲ ἐν πρεσβύτῃ, ἐάν τε ἐν γυναικὶ, ἐάν τε ἂν ἀνδρί; 
ΜῈΝ. "ἘἜμοιγέ πως δοκεῖ, ὦ Σώκρατες, τοῦτο οὐκέτι ὅμοιον 
εἶναι τοῖς ἄλλοις τούτοις. ΣΏ. Τί δαί; οὐκ ἀνδρὸς μὲν ἁ. 
ἀρετὴν ἔλεγες, πόλιν εὖ διοικεῖν, γυναικὰς δὲ, οἱκίαν; ΜΕΝ, 
Ἔγωγε. ΣΏ. ζ2ρ᾽ οὖν οἷόντε εὖ διοικεῖν ἢ πόλιν, ἢ οἰκίαν, 
ἢ ἀλλο ὁκιοῦν, μὴ σωφρόνως καὶ δικαίως διοικοῦντα; ΜΕΝ. 
Θὺ δῆτα. ΣΦ. Οὐκοῦν ἄνπερ δικαίως "αὶ σωφρόνως διοι- 

11, 

- 

8. τὸν ἀποκρινόμενον. υ]ρα- ΄. Ἦϊ6 Πότερον δὲ περὶ ἀρετῆς --- 
ἔμπα Βιιουϑ4}0 οχϑὲ ἀποκριγούμε- ἀκόν ἄλλη μὲν ἀνδρὸς Ἢ και, 
γον: αιοΐ, υἱ ταδηυδοτρέοταῃβ ἄλλη δὲ [8011] --. Ιηβηϊᾶνυδ. φηΐηλ 
ςοἸ]δίσο ἤμὴς ἀοουϊῖ, τλοχᾶὰ οϑῖ οδϑὲ οὕτω δοχεῖ δΔοοιλδαϊλλνιιτλ 
Ὧ.68010 ο)}18 Θχθηδῖϊο : συ .- 
΄υδῃὰ ΕἸσλημβ αλοσὰ9, ξυϊατυμι. 
ὀχρζθδδλς. Οοάα, Ῥᾶγβ ἀποκρε- 
γάμενον Ῥϑτε -ὀμενον: 1Ππὰ 
φειδοῖ ΒΟΚΙΚος, δυοιοχιϊα- 
ἔδηΣ υ νλάσθτυς ρῥχαθεϊδηϊλοσπι 
Δ1188 ΠΙχόσωπι ΟΣ βδίμλιπλ 86- 
ουἴυ8, Ερο 1Ὲ ἴδτρβ του 18 

' ΒΣΟΡτΙΟ. Ἰμάϊοῖο διιαυϊᾷ ἀδη- 
., αμλ 6686 ΡΕΔΥῚ. Θθ 900 δι- 

ἴθη 4υἱ 78πι γοβροχιάθηἀϊ αιιἃ- 
δὶ πιο γ6 ἔπη ρηίοΣ ᾿εδθῖοσ ἔὰ- 
ταχιλ ΠΟΠΏΪδΙ 
δωϊς Ἰοοο νἱάἀθθδῖμς. 

3. ΑἸΔΟΟΣ ΜΔ δἹϊαυδ φϑοὶ ὃ 

. ςορυϊδηΐιε υ ὑπαὶ 

ΤΑΘΑΘΙΩΒ δρίπλἪ" 

λλην τοαυϊτορθαῖ, ϑρά σϑῃῖθ 
ταρθιθηάδμα δοίψτα δοκεῖ, υἱ 
ἴῃ Ῥχοχῖμλῖβ ϑὲξδηι Ὄσρσχϑβϑιπλ 
661, 

4. Ψυΐϊρο καὶ περὶ ἰσχ. Ῥτδο- 
Ῥοδιοηθαι οὐαὶ ἀϊοῦ, οοὐά., 
ΠυΔΠΙΥ8 ΠΟΙ. Θ ὈΥΙΠΙΔΓΙ18, Ο- 
ταὶδὶ. ΟΕ, Ἡτοχίπιθ, θα ΠΕ, 
φυϊθμα μέγοϑος. καὶ ἰσχύς ΄τἴὰ 

αἴδηϊ, 

6 Ψυ]ρ. ὑγίειά τὸ. Ἐπιθι-"' 
ἀδνιὶ ΥΥ οἰῆυδ, ομῆυδ καξοσθαι 
οομᾷβεγπιανὶε οοὐ, Κ]οχϑηῖ. Χ. 

" 4 Οοὐά, 
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κῶσι, δικαιοσύνη καὶ σωφροσύνη διοικήσουσιν; ΜΕΝ. .“- 
γάγκη. ΣΩ. Τῶν αὐτῶν ἄρα ἀμφότεροι δέονται, εἴπερ μέλ-- 
λουσεν ἀγαθοὶ εἶναι, καὶ ἡ γυνὴ καὶ ὃ ἀνὴρ. δικαιοσύνης 

4 9, καὺ σωφροσύνη. ΜΕΝ. Φαίνονται. ΣΏΩ. Τί δαΐ; παῖς 
καὶ πρεσβύτης, μῶν ἀκόλαςοι ὄντες καὶ ἄδικοι, ἀγαθοὶ ἄν 
ποτε γένοιντο; ΜΕΝ. Οὐ δῆξα. ΣΩ. ᾿Αλλὰ σώφρονες καὶ᾿ 
δίκαιοι; ΜΕΝ. Ναί. ΣΩ. Πάντες ἄρ᾽ ἄνθρωποι τῷ ἀὐτῷ 
τρόπῳ ἀγαϑοί εἶσι" τῶν αὐτῶν γὰρ τυχόντες ἀγαθοὶ γί- 
γνονται. ΜΕΝ. Ἔοικεν. ΣΏ. Οὐκ ἄν δήπου, εἴγε μὴ ἡ 
αὐτὴ ἀρετὴ ἦν αὐτῶν, τῷ αὐτῷ ἄν τρόπῳ ἀγαθοὶ ἦσαν, 

5,ΜΕΝ. Οὐ δῆτα. Σ,Ώ. Ἐπειδὴ τοίνυν ἡ αὐτὴ" ἀρετὴ πάν-- 
τῶν ἐςὶ, πειρῶ εἰπεῖν καὶ ἀγαμνησϑῆναι, τί αὐτό φησι ΓΌορ- 
γίας εἶναι, καὶ σὺ μετ᾽ ἐχείνουι ΜΕΝ. Τί ἄλλο γ᾽ ἢ ἄρ- 

᾿ χειν οἷόντ᾽ εἶναι τῶν ἀνθρώπων; εἴπερ ἕν γέ τι ζητεῖς κατὰ 
πάντων. ΣΙ. ᾿Αλλὰ μὴν ζητῶ γε. ἀλλ; ἄρα καὶ παιδὸς 
ἀρετὴ ἡ αὐτὴ ", ὦ Μένων, καὶ δούλου, ἄρχειν οἵωτε εἶναι 
'φοῖ δεσπότου “; καὶ δοκεῖ σοι ἔτυ ἂν δοῦλος εἶναι ὁ ἄρ- 

, ἅ'. Οοἀά. οπῖηθ8 ργδθίθν Ῥδυ. 
᾿“Ὲ Ε ἄδηὶ ἢ αὐτὴ ἀρετή. Ἐπ 
εὶς Βο' 

᾿5. ΜΨυϊξαῖα ἴῃ δα τὸ δηΐθ 
ΒοΚΙοσυαι, οἵῳ τε. Οὐο 8Ρ6- 
εἰδῖ δος Ψγ οΙδὶ οδβεεναῖϊο. 

Ἠΐϊθοθ ψνοσθὶβ διὰ ]Ἰονὶν 
408π| 1,81 ἀδ πη ἼοΩΣ νει" 
6886 ἂΡ ατοῖ, Ὠδεῖνιδ ΘΏΙΤ 
σἵΐῳτε Ὧϊ 

16 ταϑπλδυπι. καὶ δούλου --- 
εσπότου, Ἄονδηι Ἰηἰθχτοραῖϊο- 

ποιὰ ἱπορίθ οἱ ἐγίριἀθ οτάϊ- 
ἴυτ, Ουὖυἱ υὐσαιιθ ΤΟ] 688180 
ταϑάοθεπιιτ, δῖ. θη Σ581π|6 ΟΟΥ- 
τῖρεηάο. οἵ ἴθῃουθ ΟΥΔΙΣΟΙἿΒ 
οοπππιδηο : 94λλ᾽ ρα καὶ 
παιδὸς ἀρετη ἡ αὐτὴ, ὦ Μέ- 
γων, καὶ δούλου, ἄρχειν οἵωτε 
εἶναι τοῦ δεσπότου. ΨΟΣΕ. 

Ἰηρθηϊοβᾶ δεῖ Ὁ ΟἹΗ͂Ι οτλϑπ ἀδ- 
ἰἴο : συδησύδαῃι τϑοῖϑ ΠΣ Ομ 106 
ΠΟῺ ΘηΘη ἠδ θη, 8564 6χ- 
ῬΙοαοπ θην ροίϊα8 ἀἴο1, οτιηι. 
25 ἠοϊδηἀδο οἵ οπιτθηάο ἰο- 

᾿ἴᾷ Β ΒΒΟΥΡΈΠΙ: Ὠ.11]1Δ ῬὈχοτθιδ 

11 παδϑὲ αιιο γϑέογα: 
ἴαχ,  αυοηῖᾶπι ἃ Ῥχοῃοχπίηθ ἦ . 

᾿ αὐτὴ τερὶ Β.1. θαυ: τοίυχη.. 

- 

1Πι ΤΔΔΏΛΒΟΥΙΡΤΒ πΘ410 του] 
δῖ1 Πα΄Ὸθ᾽ ορδθενδηῖα. (78 
ΤΟΣ πιᾶχιπιθ τ] ΘΠ ΟΓΑΒῚ]1ὰ ΘΧ- 
ΘΙῚΡ]Δ ἴθ ΟΠ ΟΟΏΒΡΘ- 
ΟἴΏΠΣ ΠΊΡΟΣ Ῥγοάυχὶ οχ δη11- 
υϊεδῖπιο 1Π18)ἀ16 οοὐϊοθ Απὰ-" 
Ὀτγοβίδηο, δά σαϊσοι δομ ο110- 
τὰπι 1 Οὐἀγδδθᾶπι, Ὁ. 585 8564. 
ὃν: ϑηΐπι ΠΟ τποᾶο δῖηὴθ 1110 
εαἰδῖνιιδ, δβοὰ οὐπὶ 110 (4115 
οἵ ρυϊπιᾶ ῬγάΘβ 8 τιν ἡ 111-᾿ 
ἴυγ, Ἰδαυθ οἵωτε μοοῖ Βεκ- 
Κοῦιιπὶι οβθο συοαὺθ δΐς χϑ- 
{πϑϑεθηῖανι ἴδηχυλπι οσοὔΐοιυπι 
ϑοϊοποσι αυ88 ΔΑ] αυᾶπὲ 1Δ- 
τΏΘΠ ΘΧΡ]ΟδοΏ6πι δά πιϊτίδϊ, 
594 ΒΒ] ον οαάθηι, χυᾶθ 
ἰδῆσχυδαι οοηῖτα οοη]θοϊυτδηι 
οἷτπι ἀυδῖα στονΐ, τς ἔδῃ- 
αυδην σοηΐῖγα νυϊ]ραῖδπι Ἰ6οῖ:- 
ΟμΘΣ ΤΠ χϑροϑῖϑωσδδ βιιηξ. ᾿ 
Ουΐρρο ἀμὲ]15 ἔοστῶδ, χιδηῖο 
ὩΟῚ ὕπο ΠοιΣΏ685 τἴ σον οἵ 
δΙΏρι}Ϊ 51π}}}1} Δρθηἶ68 οορτδη- 
ἴων, δοὰ ἐάοδθ οὲ ρσϑῆδγᾶ δ0: 
ἄοπι αι δἴπρι ποπιὲμῃθ δΡ- 
ῬΘΙΠ]δηῖισ, τῆι συϊάσθαι Ῥτοτῦ- 
δῈ8 Ἰησοηρτιᾶ νἹ θῖν 6886. 
Ὀοιμᾶθ, δῖ μΒοο ἴδηαυδηι Π6- 

εἰϊδεα- 



᾿ χων; ἍΤΕΝ. Οὐ. ἡάνυ᾽.μοι δοκεῖ, ὦ Σύῴκρατες. ΣΩ, Οὐδ. 
γὰρ εἰκὸς, ὀ΄ ἄριςξε. ἔτι γὰρ᾽ καὶ τόδε ακόπει ὃ. ἄρχειν φὴς. 
οἵόντ᾽ εἶναι. οὐ προσθήσομεν ᾿αὐτόσε τὸ δικαίως, ἀδίκως δὲ 
μή: ΜῈΝ. Οἶμαι ἔγωγε. ἡ γὰρ, δικαιοσύνη, ὦ Σώκρατες, 

μα] 2 ἀρετή ἔσι. ΣΦ. Πότερον ἀρετὴ, ὦ Μένων, ἢ ἀρεξή. τιῷ; 
ΜΕΝ. Πῶς τοῦτο. λέγεις; ΣΙ). Ὡς περὶ ἄλλον ὁτουοῦν. ς.: 

οἷον, εἰ βούλει, ᾿ςσογγυλότητος πέρι, εἴπφιμ᾽ ἄν͵ ἔγωγε, ὅτι 
σχῆμά τι ἐξὶν, οὐχ οὕτως ἁπλῶς; ὅτι. σχῆμα, διὰ ταῦτα δὲ 
οὕτως ἂν εἴποιμι, ὅτι χαὶ ἄλλα ἔξει. σχήματα. ΜΕΝ. ᾽Ορ- 
ϑῶρ γε λέγων σύ, ἐπεὶ χφὶ, ἐγὼ λέχω, οὐ μόνον δικαιόσά- 

». 14, ψην,. ἀλλὰ καὶ ἄλλας εἶγαν ἀρετάς... ΣΏ. “Τίνας ταύτας, εἰς ἃ, ἢ 

'πέ᾿ οἷον καὶ ἐγώ σοι εἴποιμι ἄν καὶ ἄλλα, σχήματα, εἰ με ὁ 
“κελεύοις. καὶ σὺ οὖν ἐμρὸ εἰπὲ ἄλλας. ἀρετέςς ΜΕΝ. Ἢ 
᾿ἀνδρία ταίνων.-ἔμοιγε ἄρλεῖ ἀφετὴ εἶναι. καὶ ᾳωφροσύνη, ναὶ 
σοφία, καὶ μεγαλοπρέπεια, καὶ ἄλλαι. πάμπολλαι. ΣΩ, Πά- 
λιν, ,ὦ ἹΜένων, ταντὸν: πεπόνθαμεν. πολλὰς. αὖ. εὑρήκὰν 
μεν δ᾽ ἀρετὰς, μέαν ζητοῦντες," ἄλλον τρόπον ἢ νῦν δή": τὴν 

 εἰϊαϑαῖος. οἱ Βεθνιιδε9 σδιδᾶ 
δ ζαϊββιιπι ἔθ γᾶ: 16, αυᾶθ8ο... 
Ῥυθεο, 4ιϊ δοίδϊθ το ἀἱοϊΐωγ, 
ὩΘΥκ δοενιξρ, οὐτὰ ἀοηληο ὃ 
Ἔταδο νιάθ8 δογιρίογθηι - 4189 
ψοχὰ οόΐ Ὀγονλῖδῖι δά 1 θη ἀδθ 
καῖο, ρυθκειτα Ὀσουβι. οἶπῖ- 
0 γΘ Θὲ ἴῃ. δθένο 80]6 βδούῃϊο- 
Ὥθηι δρϑβοΐνοχθ. ἢσςο διζθηι 
“ΠΟΥ ἀοδοῖ ποῦ 1τἰὰ αἴ πο, 181 
ἰοναΐηιϑ πὸπιϊηδίιν: βοὰ γϑύ- 
δ᾽ φμῃοχῃϑ, χυῖριιδ πᾶθο 6718. 
χα θηῖλο οὐτ ΟΘΙΘΙ18 οοισηϊεξ- 
ἔωΓ., σοΏρτυθγθ ἀθροθιῖ, 118- 

. « ΝΣ . ᾿ 

,᾿ 8 πῖθ συϊάθαι ἡμάτς 6, Ρ]αῖο 
ἴδηι Ῥδιιὸΐϊθ νυ 18 ΘΟὨΙΙΏΏ18, 
ἄρχειν οἵουστε (πᾶπι Ἀος δεῖ 
οἵωτε) εἶναι τοῦ δεσπότου, ᾿αυδη.-" 

“ ἀὸ 1246 ἃ νοῦροὸ εἶναι ἰδ 
ὩΟΠ181 δθύνααι 1 Δηΐϊπιο Ὠδᾶ- 

“Βιάῖ, ἀϊοσοτθ Ὡσῃ Ῥόοίαϊ, 868 
Δυῖ οἱόντε δοτιρδὶϊ δωὲ οἵουτε. 
ἹΜδπιογδη δὰ ἰδθ 8:181108ι- 
ΤῊ 6.5. οἵωνγτε.. ΄ 

- 5. ΝΟΣ. ἱπαιηθεεῖο οΟθϑῃαιὲ 
5:4}10, χὰ διτοσο γάρ (το γὰρ 
χαὲὶ τ. σὺ Ν͵οη θηΐπι σισνι 
δεβυγηθελυτῃ δἰξοσίις, οὐκ τὺ 

. 

λ εν ν 4 
΄ ᾿ ω 

. .ο" 

ἄρχειν ον ἦπι χιυθηανὶβ οδάδὲ:.5 
δϑα Ὡονὰ ὀβ]θοῖϊο οοπῖξα κὲρ- 
β1πὶ μὰ ἄρχειν. Οὐδτθ δρίθ 
Ἰορϑηάυπι βυδθε δ΄ αὖ, δαἀαϊ- 
οὐπέθ ΕἘλοϊηός. δεῖ ἧς Τρ τος 
εοπείάσγα. “ς ᾿ 

4 81. Βθ, ὁ οοὐὰ, Ὑυ]ρὸ 
γε. --᾿ τάθαι ρᾶμ10 δηῖο δου 
ῬΣοπόγο θα σοΐ, Οὗ δϑαυδιΐβ 
μοί, ὁριαοσ, ψϑγιν ᾿π ἔδέο 

ἐγώ" σον Ὡοηάδυπι ταῖῖο μαθὸ- 
ἴων ἐπιξογιον!δ 115 ὀὺ ἐμοί: δοὰ 
τοξθγθη νι δϑὲ ἐγώ σοι, ἄποθ 
ψουθο οἷον ν δ ῬΥΔΕΟρΈΘΒδιπ) εἰ-- 

“σέ, ἴῺὰ αυὸ διουῖ μοέ πὸ θχ- 
Ῥτοδειπι αιϊάθηι 98ῖ, 1ἰὰ. σοί 
ἨΟΏΏ 81 ὩΘρΙροῆτοΣ Ῥγοσι- 
πδισ, δοϊπσααθ ἐγώ ἐοημπι 
δυΐοσι. ΜΙΌΧ δυΐθηι ἱπδῖδιισδ- 
ἴα ΟρΡΡοβιεο 6. ρῥυις δ ηΣ 
καἰ, ἀἴχιιΘ μὰς ἀθπιιπι Ρ]6- 
πὰς ορροπῖαν σὺ ἐμοέ υἱεῖ υθ 
786 ῬΓΔΘΟΘΟΙΣ ρογϑοῦδθ, 

δ διγνῖμβ ΘΟΠΙΔΕ8 ψϑυδίβ 
5. 8. σμῆνός τι ἀνεύρηκα ἀρε-: 
τῶν Ἀὶς οἴδδπι αὖ ἀνευρήκαμὲν 
Βουῦθεσθ βυδαθῖ, ἴῃ οοάα, νϑ- 

 διρία 
᾿ 
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' δὲ μίαν, ἣ διὰ πάντων τούτων ἐδὶν, οὗ δυνάμεθα ἀνευρεῖν. 
6ῈΕΝ. Οὐ γὰρ δύναμαί πω, οὖ Σώκρατες, ὡς σὺ ζητεῖρ, 
᾿Ηίαν ἀρετὴν λαβεῖν κατὰ πάντων, ὥσπερ ᾿ «ἐν τοῖς ἄλλοις. 
“ΣΏ, Εἰκότως γε. ἀλλ᾽ ἐγὼ ̓προθυμήσομαι, ἐὰν οἵόστ᾽ ὦ, 
ἡμᾶς. προσβιβάσαυ' 5. ᾿μαγνθάγεις γάρ που, ὅτι οὑτωσὲ ἔχει 
“φπερὺ παντός. εἴ τίς σε ἀνέροιτο ὃ τοῦτο, ὃ γῦν δὴ ἐγὼ ἔλε- 
70γ" τί ἔςι σχῆμα, ὦ .“ένων; εἶ αὐτῷ εἶπες, ὅτι ςρογγυ- 
Δότης, εἴ σοι εἶπεν ἅπερ ἐγώ" πότερον οχῆμα ἡ ςρογγυλό- 
τῆς ἐςὶν, ἢ σχῆμά τι; εἶπες δή που ἄν, δει σχῆμά τι. ΜΕΝ. 

"Πάνυ γε. ΣΏ. Οὐκοῦν διὰ ταῦτα, 
ΣΏΩ. Καὶ εἴ 

ὑποῖα, ἔλεγες ἄν: ἍΠΠΈΝ. Ἔχγωχγε. ̓  
χρώματος ὡσαύτως. ἀνήφετο͵ διτι ἐξὶ,. 

ΜΕΝ. "Ναί. Ματα; 
δτι "καὶ ἄλλα ἔϑι σχή- 
γὲ πῤοσᾶνηράτα᾽ σε ὃ; 
ΣΩ. Καὶ αὖ εἶ περὶ 
καὶ εἰπόγτος σὸυ, ὅτι 

τὸ λευκὸν δ, μετὰ ταῦτα ὑπέλαβεν ᾧ ἐρωτῶν" πότερον "τὸ 
λευκὸν χρῶμά ἐξὶν, ἢ, χρῶμά τι; εἶπες “ἂν ὅτι χρῶμά τι, "δὲ- 
ὅτι ναὶ ἄλλα τυγχάνει ὄντα; ΜΕΝ. "Ἐγωγε ΣΏ. Καὶ εἴ 
γέ σε. ἐκέλευε λέγειν᾽ “ἄλλα χρώματα, ἄχεγες ἄν ἄλλα ἃ οὐδὲν 
ἧττον τυγχάνει ὄντα χρώματα τοῦ λευκοῦ; ΜΕΝ. Ναί. 

ς..Σ 9. Εἰ οὖν 6, ὥσπερ. ἐγὼ, μετήει τὸν. "λόγον, " καὶ ἔλεγεν, 
ὅτε ἀεὶ εἷς πολλὰ ἀφικνούμεϑα" ᾿ἀλλὰ μή μοι οὕτως" ἀλλ᾽ 
ἐπειδὴ τὰ πολλὰ ταῦτα ἕνί τινι πρρααγορεύεις ὀνόματι,. καὶ 
φὴς οὐδὲν αὐτῶν .διέι "οὗ ' σχῆμα εἶναι" »᾿ καὶ ταῦτα ταὶ ἢ 
διῖρῖα Ἰωνϑηϊιηΐων 486: ῬΑτῖϑ. 
Ἑ ὧν εὗρ. Οοἱεὶ. εὗῷ. Νοε 
δ σα Υς 8, 4:0 ἀωουηε- οοάά,, 
δολαπι ἀνέυρήκαμεν ρουιδτδτηυθ, 
ιν 80 ταδρὶδ Ἰοπδθδῦσιδ. 
ϑέγυν δδοπθηΣ δθ6ὰ 
τυ! βδίαπι Στ δοῖδαι ἔτσι. 

ι σοϊεὶ, ὥσπερ καὶ; τϑοῖο, 
ορίμου. 

,- κηλῃ πρ προβιβάσαι ϑΟΉΝΕΙ͂. 

5 δ ἀρεπινίαν Ἰοβοπᾶσπι οδϑηδϑὲ 
δυῖ ἀνηρώτα δΔυῖ ἀνήρετο, ηπο- 
χὰ υἰγαπΣ 6 ΏΟΣ ΥὙΘΟΌΓΓΔΣ, 
δοὰ Βγροῖμοδὶβ ἢ ἱπάοβηξία 
Ρδεδοᾷ, δῖο Ῥγοροηξίτν, αυσά 

᾿'χϑοῖθ ἢξ ορίδενο τροόο: ἴμῃς 
οομἐ δίων ΘΕ. ὈΓΟΏΌΡΊΘΙ 
αὐτῷ δεῖ ἤ ρμευβοῦδ ἀοβηΐ- 
ἴδ, π αυοὸ πγροῖμθθθοβ βθηθτθ 
80] ϑιντὐδ οεὲῖ ἔοεσαα ρσγδλοίοσιξ. 

ΘΓΘΠΣΏΣ, ἢ 

ἀπάϊοδεῖνε (Θεδηνα, 138. 
(416.,, 9.10. - 5: 

,᾽ ,Μιμα, οἱ Ὕϑη, Σ αῥοσά- 
γηῤώτησεν, δἴτιθ σέ. 

δ Οοἱδὶ. ᾿εὐπόντος σοῦ ἠὸ 

᾿ ὁ Αἴ Ἠλῃδ ,Ῥέοϊαδῖη ἀυδό ἐ. 
Ὠἶτυν ἸῺ σνϑ 8 --- σχῆμα εἶναι ἢ 
τὸ εὐθύ, ἀροὰοδίπ ποη ᾿δἴδτητε 
ἱηνόπῖεβ Ἰρέθγγωρίο 01 ῬΘΣ γῃ- 
ἴοστο ΔἸ Π 68 δογπίοσθ, φαυὶ 
δ. 7. ἷ8 ἀϑπίιαι νεσθ18 χϑάτῃ- 
ἱοργδῖιτ, εἰ οὖν τῷ ἐρωτῶντι, 
{αΡυδ. ΠΙΟΣ διιθ)ιηρίτυν ΔΡο- 
οκδἷβ, ἴσως ἂν ἐθαύμασε ---. 

ΜοπιΐΣ ϑἔγαντυθ, -- Μοχ δὰ 
114 ὅτι ἀεὶ ---, οἷ ὃ, 5 . ἃ. δτὶ 
ἀλλ᾽ οὐδὲ --- νἱὰ. Ἰηα, τὴ ὅτι. 

7 ΑἸϊοσαῦι, δόο καί 6 88. 
ΖΩΒΟΤΏΣ Β6, Καὶ ταῦξα καὶ --- 
6ὲ φειάδης το “-ο 

8 (θ4:- 



Ρ. 15. 

4 

᾿ 

ΜΈΝΩΝ 46 

ἐναντία ὄντα ἀλλήλοις. δι.τε ἐκὶ 5. τοῦνο, 8 οὐδὲν ἧττον.. 
κατέχει τὸ" ςρογγύλον ἢ τὸ εὐθὺ, ὃ δὴ ὀνομάζεις 'σχῆμα,, οἰφὶ 
οὐδὲν μᾶλλον' φὴς τὸ θρογγύλον ὀχῆμία εἶναι, ἢ τὸ. εὐθύ Ἢ; 
ἢ οὐχ οὕτω ᾿λέλεις; ΜΕΝ. Ἔγωγε.. ΣΏΩ. ᾿4ρ᾽ οὖκ,. ὅταν ἁ. 
οὕτω λέγης, τότε οὐδὲν μᾶλλον φὴς νὸ σρογγύλον εἶναι φρογ"- 1. 
γύλον, ἢ εὐθὺ, οὐδὲ τὸ εὐθὺ εὐθὺ, ἢ δροχγύλον; ΜΕΝ. "Οὐ 
δήπου, ὦ Σώκρατες. Σ.Ώ. ᾿4λλὰ μὴν σχῆμά. γε οὐδὲν μβᾷλ- 

λον φὴς εἶναι τὸ ςρογγύλον τοῦ εὐθέος, οὐδὲ τὰ ἕτερον τοῦ 
ἑτέρου. ΜΕΝ. ᾿Αληθῆ λέγεις. Σῷ.. Τί. ποτε οὖν τοῦτο, 
οὗ τοῦτο ὄνομά ἐςι τὸ σχῆμα, πεισῶ λέγειν. εἰ οὖν τῷ ἔρω-" 
τῶντὶ οὕτως ἢ περὶ σχήματος, ἢ χρώματος δ, εἶπες, δῶ 
ἀλλ᾽ οὐδὲ μανθάνω ἔγωγε διτε "βούλει; οὗ «ἄνθρωπε, οὐδὲ. 

οἶδα διτι λέγεις" ἴσως ἂν ἐθαύμασε, καὶ εἶπεν" οὐ μανθά- 
γειρ9 ὅτι ζητῶ τὸ ἐπὶ πᾶσι τούτοις ταυτόν: ἢ οὐδὲ ἐπὶ τού- Β. 
τοῖς, ὦ Μένων, ἔχοις ἂν εἰπεῖν, εἴ τις ἐρωτῴη", τί ἔςιν ἐπὶ 
τῷ ςρογγύλῳ καὶ εὐθεῖ, καὶ ἐπὶ τοῖς ἄλλοις, ἃ δὴ σχήματα 
καλεῖς, ταντὸν ἐπὸ πᾶσι; πειρῶ εἰπεῖν, ἵνα καὶ γέμηταί σοι 

δ' σοάϊκῖιε οοτεῖροβας τί 1π- 
τοττορδινυι ρτο τοὶ διῖνο ὅ,τι, 
Θεθρ ΔΩ δ ΔἸ ῬΟΒ86 Ρυ- 
ταδὶ νϑερύμι.: ἀποιρίνὸν, Ὁγϊ- 
το Ῥοβὲ 1114 ἀλλὰ μή μοι οὗ- 
κως, ἀοίῃ δήϊθ πδϑὸ ὅτι ᾿ἐςὶ 
τοῦτο. . δοὰ ἔοτηνοδὸ αυξάθεει 

-μοι' δι εἰϊνρεῖουθ δ᾽ τὰπᾶὰθ 
8815 ὨοίιΔ (γ. Ποιὰ, δὰ Ρσγο- 
ἵαρ,, 25.) οἱ ἔλοὶΒδ. 1:6} ]θοῖι, 
Απΐο ὅςις, 8),τὸ δαῖοτν χεΐῖ 6)}5- 
σισαϊ τπιρογαῖίίψιτα δι διι- 
κὶ Ἰαδοῖ Ὠ1Ε1] δα ἀτοῖῖ, 'συδηαι 
τοϊδεϊῖνδε δ᾽ υδηιοῦ! ἔογπηδθ 0Ὸ- 
ὯὩΐ Θεατα Ὁτὸ τές, τί. Ηι)μ 
ἐϊδχυθ ὑδι18 ὀχϑρ!ὰ ἰδ θγθη"- 
( ουδηῖ, Νϑαυθ νθΓῸ ϑδὲ ΟἿΣ 
δ 6286 ὨΘΡΘΥΠ18. 4 ΔΩ ὅὁποῖῦ- 
ος 5816 ᾿αδθηλυβ ὈΓῸ ποῖος ἴΏ- 
Ἔτα ΑἸο. 1. 15. ἃ. Ἔν ὅποΐῳ 
χρόνῳ ἐξευρών; χυδπάο ὅπό- 
τέρος Ῥτο πότερος, ὅπως το 
σῶς ἴῃ Ἰοοΐβ Ἃ» Ηοϊ πόνο οἹ- 
ἐπι δὰ ἔχγοϊά, 21. υϑὶ σὲ 
“Ὁπότιρος οὖν ποτέρου φίλος 
είν; αυογυπι ΟἸη ΥΔΙΙΟ 
δϑοὲ υὧυὐ δυΐι8 ὅφις. ΝΙπιτυπι 
ΟΣ 60, ᾳιοὰ γοϊδλῆνα ΠιδθῸ 
οὐδπΐδ δυἃ Ὡδίιγα ἔμέθεγοβδ- 

τιοηὶ ᾿πδοσνι εξ ᾿πάϊτδϑοῖδο, 8. 
οἴμπιε νἹἀϑῖυν τ ἴῃ οοπαπιιλὲ 
δϑυιοῦθ δἐϊδπὶ οὐπὶ εϊεθοῖθ 
Δοαιογγορδῆν!8 οοπέπ ἀθζεπἤις 
4υο ἔδοῖο ἃ Βο; 8 ΠΟ Π:19. δοκχῖ- 
ἸοΥῖ δ ΒΟΠΔΏΪΟΓΑ 1818 δ,τέ, 
ποῖος, ἴηι ἐπυρΥ 18 Ῥ 586] 8 
δ. 1, αν δῆ ο ΒΕ ΡΘΙΙΟΕῚ συ 5,, 6 ΧΑ 
δοθϑὶ Ἰηϊοσσορδῖιο, Αἰ α, Ἰὰξ- 
σαὶ ἴῃ ὁποῖος, οὲ οὗ, Σιο θεοῖς, 
δὰ Ῥεσγηῖεῖ. Ῥ. 4]. ΄ ᾿ 

,᾿ δ οου ἹᾺ καὶ ἴῃ νόσθῖδ᾽ καὲ 
οὐδὲν μᾶλλον θὶς,. ἔπογδ ἐδὲϊϑ 
ὀθνῖο τἠβοσνιῖ Ὁ] τε οτὶ Θχρῖᾷ. 
ὩΔΊ ΟΠ ν γΌὶ ὀνομάζεις, 4189 
Ῥ᾽θηΐυβ 1ἰὰ ουδὲ δἀηροῖδη δὶ 
οοαἱ αυϊάθπλ ἰΐὰ υἱ ὨΪΉΪΠῸ τλδ- 
5185 -- ἀϊοδδ.᾽"" ΟΕ, δἰ πιίθα 18 

ἃς νοουϊα πθρ]: ροηϊδηι ἴῃ 
(εἶς, 5. ἃ. καὶ τοιαῦτα σπεύδεις. 

ι Ἄυ]ρο ἢ, περὸ χρ. Ῥτδδρο- 
δἰ ολθηι ἤοο ἀἸέοσγο Ἰοοο. ΟὨλὲ- 
οἱ: Βο, οοὐά, ορῖ. οἱ Ρ]Γ, 66- 
4.6Ώ8. ϑ8:ς Θηΐπν δοϊθηΐϊ Οἵδθ- 
οἱ. Υἱά, Ηοεηά, δὰ Ρηδϑά. 5. 

4 Ὦυο 



“δ᾽ ΜΈΝΩΝ. 
ο. μελέτη πρὸς τὴν περὶ τῆς ἀσετῆς ἀπόχρισιν ἢ. ΜΕΝ. Μ΄: 
ἀλλὰ σὺ, ὦ Σώκρατες, εἶπέ. ΣΩ, ᾿Βφύλει σοι χαρίσωμαι; 
ΜΕΝ. Ἱάνυ γε, ᾿ΣΏ.. ᾿Ἐϑελήσεις οὖν καὶ σὺ ἐμοὶ εἰπεῖν 

; παρὸ τῆς ἀρετῆς;. ΜΈΝ. Ἔγωγε. ΣΏ. Προϑυμητέον τοί- 
ἃ, γυμ’. ἄξιον γάρ. ΜΕΝ. Πάνυ μὲν οὖν. ΣΙ: Φέρε δὴ, πει- 
φώμεθϑά σοι. εἰπεῖν, τί ἔξι σχῆμα. σκόπει οὖν, εἰ τόδε ἀπο- 
δέχει ὃ αὐτὸ εἶναι. ἔξω γὰρ. δὴ ἡμῖν. τοῦτο σχῆμα ", ὃ μό- 
γον "τῶν. ὄττωον. τυγχάνει, χρώματε δ. ἀεὶ "ἑπόμενον. ἱχζανῶς 

“οι ἢ ἄλλως πως ζητεῖς; ἐγὼ γὰρ κἂν οὕτως ἀγαπῴην εἴ 
᾿ μοι’ ἀρεεὴν. εἴποις, ΜΈΝ. ᾿Αλλὰ τοῦτό χε εὔηϑες, ὦ Σώ- 
πρατες. ,ΣΏΩ. Πῶς λέγεις; ἍΤΕΝ.. Ὅτι. σχῆμά πού, ξει, 

8 ατὰ τὸν. σὸν λόγον, ὃ ἀεὶ χρόᾳ ἕπεται: . Ἐν 5. Εἰ δὲ. 

Ἁ 

᾿δ Οοάϊκῖπ ἴῃ νοοθ χρώμα- ,ς 8. Πζῃο οοὐοθδ Πλ1ΏΣΠ1Θ Τ8]1 Καὶ ἸΏ , 
οὔἴοηδθηβ, ον οϊτουΐελπι ὁ ὕξη, δ' οἱ ψιηά, Ὀπιῖβδο περέ τι 

ἀδηϊ πρὸς τὴν τῆς ἀμετῆῇς ἀπο-. 
υδά ἀπ ροηῖοῦ ποῖδῃ- φερισεῦ, τ 
1Ππῶ βιη}}}1πλιπὶ 11 ἄτιπι ὁ 

ὙἈΔοδοϊσίο Ὁ. 147..6. “οἷον καὲ 
ἐν τῇ τοῦ πηλοῦ ἐρωτήσει, υϑὸῖ 
ἩθΙ, “οἷα Πὶδ πὶ δχοὶά 
υἱπερέ» ποῖδηἀιπι δοῦ- ρθη 
ὙΘΙΙΣΡπθοΟρ, οὐ͵μ8 581π160 ὩΣ] 
ψΒ ΘΙ}. (ΟΠ. οἐἴδπι 486 46 
σπιϊϑδῖομθ ἢπ)ι18 Ῥγδοροδλῖῖος- 
ὯΪδ ἸΔΟΩΏΣ δυρτᾶ δα 8, ἃ, 

͵ 

ει" 8 δῃς 2. ἨδΙΣ. ὍῬΘΣ εὲ δοσῖ" 
οίδεδην Θηοίδλῖδηλ βώνθσι! ΠῚῸ 
υἱάδπι 6 δοῖο ΟἸδυκίδησ ΟΡ» 

ἄχπιο, αὖυΐ  υδ᾽χυθ ϑᾶπε. ΘΧὮΣ-᾿ 
Βδῖ, ποη χᾶτο' 8118 αποσυὸθ. 
τ ΘΙ οΥθι6 οοατοῖρας δα ἀτσθῃ»- 
ἄθυ8.. Ηληο θρο ατοαυθ οοη- 
διδηῖου πιο πδΊαθ θᾶπι δ6- 
ορίανι. 14, Υ δἹοῖς. δὰ Ρἤοϑη, 
516. Ῥᾶρ. 216. 217. 
Δα ῬΙὰι, ἘυΙΠΥρῆν, 19. οἱ Ὧοϑ 
ἰηέγᾷ δὰ Οχρ, 4, : 

4 Οοὐά... ορίδπιοδ βθοισδ' 
ΒΘΚΚΟΥ δυου]απι τὸ μος οηιΐ- 
βιῖ. 50]]Θπι186 δϑὲ Ομ ΐβδ] 5 δῖ- 
ἼΘΙ] 1 6) 5πιοα] νοσᾶθι}}}8 
0.8} δυπε σχῆμα, σῶμα. ψυχή, 
πατρίς, 'σοῖ - αὕδηάο ποα ἀθ 
ἀοδηῖῖο αιοάδπι δϑὰ ἀθ 49- 
ὭΘΥΘ ῬοΟΒΙΐδ διιὴξ. Ια, ΤΟΣ 
ξ..:8. οχίν. τοῦτ᾽ εἶναι σχῆμαν. οἱ 
ὉΟΩξ, Ἰηΐτα δὰ (τι, 8, 

ΕἸΒΟΒΘ᾿ ἢ 

᾿ πιᾶχγηθ, αύθμι. ῬΙδῖο δάπαξϊι. 
ἴοχοῖ ἀοβηιϊθηάο τὸς (9) δο- 
Ἰογθπῖ, ἰδπαιᾶπι, ἀοδυχοπ ἢ- 
δυτατανὰ, θη διηϊιηδάνοχιθ- 
Γαῖ, δὰ Ἰυάθπἀοβ ἰδηίμπι 80- 
Ρἢιϑῖδβ δῆς ἃ ϑοοιδῖθ Ὦϊς 
ἰδεῖ αἀοπαοιουδηλ, ᾿αἰλᾶπι 
χηϊδδᾶπι. πιοχ ἔδοϊξ δ᾽ δαλαιθ 
Βιι διε 6, 8, ἃ. ομἱ δρίδ θϑοῖ 
1114 δολοχῖα᾽ ἀθπῃχᾷο. , 

6 Ὑοχ Εἶεν βοοναὶξ νυ]σοὸ 
ἘΕΒΌΣΕΣΣ 1. 1 πιϑγθ ἀμορῖθ. :5ῖς 
ΣΟΒΡΟΏθγΘ.. θδὴγ ἀ1088 1}}} σεοώ 
ιο Μρϑϑο δἰξαμαπῃ. βιιᾶπε ἐπ 
ἀρηϊτίδπι, . ἐθοΐθηθ ᾿η161}16χ6» 

τὶ δοογδῖθ: νϑυρᾶ,, οβίθηάει; 
«υοἀ' δέῆγησοξ.., ἴσο πΟΠῺΙδὲ 
ν θεῖο .εἶδῦ,. 6 1 δι δπὶ χονϑσᾶ 
“Δησπ Θοη(ΘΉ ἴδει 1 δόλος 
δοοτθ νἀ ἀϑαίυχ,. Δοατῖμδ ἰδπγθῃ 
δῆς νροθπὶ θοάθ τηοῦο ἴπ- 
ἴον δἰΐθχιιϑ νοῦ Ῥοϑιῖϊδηλ 6 Χ- 
ῬΙοε5 πῆ Οταῖν)ο ὑ. 410. «,» 
δι Ηδυδβάσιι σοι ἀθηῖοσ θᾶ, 
ἀυδηδηῖϊος Ηδϊπάοτῆιβ πἴτο- 
416 Ἰοσο, δ᾽ άθῃ; ἔχ δυι η, σὰΐ 
εἴ ρυδδοθάθῃῇδ᾽ δῖ. δι: 056} 6.“ 
11 ρΡγοημηῖαῖ. Οθεγῖο ΕἸοϊη8 
ἱγοθίαα θᾶπὶ ΟἸδ1ῖ, απο ᾿ 
ξδοῖυζιβ ἤρθη ναίων ξιι1886 8ὲ 
υἱ ΑἸτοῦῖι18 ΟΡ ΟΠ Θὰ 1 8110 60- 
ἀϊοθ βϑογοίϑηηι ἱνθηλδδοῖ. ϑηι 
σοὨδοΣῖ, οριηοῦ, Ιοοι8 ἢ ΑΙ- 
οἸριδάθ 1. 6,8. [δὲ δηϊπι νοχ 

εἰεν 
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,. ΜῈΝ ,12 Ν. 47᾽ 

δὴ τὴν χρόαν τις μὴ φαίη εἰδέναι, ἀλλ᾽ ὡσαύτως ἀπο-. 
ροΐῖ, ὥσπερ περὶ τοῦ σχήματος, τί ἂν οἴει σοι ἀποκεκρί- 
σϑαι Ἴ; Σ4.. Τἀληϑῆ ἔγωγε. καὶ εἰ μέν γε τῶν σοφῶν τις 
εἰη καὸὺ ἐριςικῶν τε καὶ ἀγωνιςικῶν ὁ ἐρόμενος, εἴποιμ᾽ ἄν 

αὐτῷ" ὅτι ἐμοὶ μὲν εἴρηται" εἰ δὲ μὴ ὀρθῶς λέγω, φὼν 
ἔργον," λαμβάνειν λόγον καὶ ἐλέγχειν. εἰ δὲ, ὥσπερ .ἐγώξιδε ". 
καὶ σὺ νυνὶ, φίλοι ὄντες βούλοιντο Ἢ ἀλλήλοις διαλέγεσϑαι, 
δεῖ δὴ πραότερόν πως καὶ διαλεκτικώτερον 5 ἀποκρίνεσϑαι.. 

 ἔξι δὲ ἴσως τὸ διαλεκτικώτερον, μὴ μόνον τἀληϑῆ ἀποκρί- 
γεσϑαι, ἀλλὰ καὶ δι ἐκείνων, ὧν ἂν προσομολογῇ εἰδέναι 
ὁ ἐρωτώμενος ἢ. πειράσομαι δὴ. καὶ ἐγώ σοι οὕτως εἰπεῖν. «΄͵ 

- 

εἶεν ΑἸιοτὶ ᾿σοΟ]]οουϊοιῖ {δι  λεχτικὴ. ἀπὸ τοῦ διὰλέγεσϑαι 
Χο φοϊθβὲ: οοπίτηθαῖμγαθθ ἀϊοῖδ, Ὡοη νΕΓἢ 8 οἰγοιπινθ:-" 
δΟΙΟ 0818 Ἠΐ8 εἰ δὲ δὴ --,) ΤΙΤΘ ἀοοθηβ αίΐδγυπι, 864 ρμεῖ- ον 
401ϑ9 το οἴδπι Ἰαρυηΐιν. λῚ βιδάοσγο ψφιοὰ νϑειτν 65: οὔ- 
χης ΘΑΠα6πι 6680 ἰγίπιὶ ἢο- 78 ἴὰ ἀοοὶϊθ ἀδ ὈΒΙ]ΟΒΟΡΠΪΆ 
χὲϊπλ ἸΟΟΟΥ ΠΣ ΓΑΙ ΘΙ ΘΙ ΟΟΣῖϊ8- αἸδρυ ται οπΒυ8 μδυα αἀἰνουβὰθ 
δῖίυσλατι νιἀθαΐμν. ΝΣ βιιχῖ ΓΘΡΊ]86 δίχιθ ἔπ ξαπι}]}- 

᾿ ατὶ οο]]ααυΐο, Ηΐϊης ἐδῖ ἀμο 
1 Ῥεχέ, βϑῆβιι ῬδδδΝῚ (οὔ, Ρ]αῖΐο ἴῃ Οτδῖγϊο διαλεκτικὸν 

Οὐτδηιπὶ. ὅδ: 118. (100.) Οὔ. 6.) νοσδᾶέ τὸν ἐρωτᾷν καὶ ἀποκρένε» 
αυτά οὐθαϊβ ἃ ἴθ γρβροωδαπι σϑαι ἐπιςάμενον, Θ᾽ ΓονοΥδ 1" 
» 6858 Ὁ 81. Ὑμρδϑῖ. Ρ. 187... οδπὶ ῃοϑῖζο Ιοοὺ δϑοζε 1119, 
κοι τοῦτό μοε ἀποκεκρίσϑω. Ἡτοΐαροτγδο (Ὁ. 336. 8.): εἰ οὖν 
Υλὰ. Ἡεϊμα, δὰ Οοτρ. 19, ἐπιϑυμεῖς ἐμοῦ καὶ Πρωταγόρου 

ἀκούειν, τούτου δέου, ὥσπερ το-- 
1. 810, φίλοι ὄντες (80. τινὲς) πρῶτόν μοι ἀπεκρίνατο διὰ βρα- 

βούλοινιο; Ἰαπροηάππι, αἵ διιὉ- χέων καὶ αὐτὰ τὰ ἐρωτώμενα, 
θεῖο ϑ:0 ὯΘθ οδγθᾶῖ νϑγρυπ. οὕτω καὶ νῦν ἀποκρίνεσθαι" εἴ 
μ]ρὸ ἡπηρίτωχ ὥσπερ --- ---᾿ ὅν-ὀ δὲ μὴ, τίς ὃ τρόπος ἔςαι τῶν 

τες. αυὸ φῬϑδοῖο “βουλοίμεϑα το- δια ὄγων; χωρὶς γὰρ ἔγωγ᾽ ᾧ- 
αἰγθτθῖας ρθη ἄθη8 ἃ δα ματος μην εἶναι τὸ συνεῖναί τὸ ἀλλή- 

τ θ.8, 10 ιαΡὰδ ϑοογαίθβ "1- λαις διαλεγομένους, καὶ τὸ δη- 
ἄθιι 56 οο]οαμθοηίοαι ἥαχοσγαῖ. μηγορεῖν. ΙΑ͂ΡΑ δυμηγόροι 11] 

Ὅν ΤΟ 605 86 8ορ ιεῖδθ ϑ8ρ8- 
- 9: ΜαΑ]9 Οδϑάϊκιιιθ οἱἶπι. Ὡ6- - οἷθπι πήδρὶ8 νυ ατι8πλ 587 

ξανοταὶ διαλεκτικώπερον ᾿ϊα 65- γογίδίδπι δϑοϊδ ῬΔΗΤΩΓ, 
80 γπαρῖὶς αἀϊαίεξείίοο πιο, δῖ - . 
τιδγδίαιιθ δοοιρίθηάμπι ἀθ 60 . 3 Ψουςϑι πιὰ τιτϊ, υἱἱ 5 ΟΉ 7161» 
υιοά οοπυσπέσπείως διεθὲ γός οτταδοίογύ, νἱἀϑίμε (ἰογμδειΐ 
ξωλὶ»  απιϊίαρὶδ σοποιιοειια ἐπ! δ δυλαπάδτο ὃ ἐρόμενος, τὸ νο» 
δὲ τογπιοηΐδ, τθϑοῖθ ἴάθο σθὺ. Ῥοράμϊο ἐϊρούνιιβ θᾶ ἐπὶ ρ6ῖ- 
Ῥγθβεηϑιϑ ἃ δ θ᾽ ϑεδοβοσος βοηῃδϑιρηϊβοδίυτ. Οϑαϊκιιβ ἴδ. 

ΘΠ1Ρ6 οορίἵαταὶ σοαϊκῖβΒ ἀθ τρδ τὸν ἐ ωὠτώμενον ἘΧΡ οἅ“: 
ΒΟΡ Βίβίασια ΔΕΡΌΪΙ8 ξα]δᾶαίιθ ΄ αὶ ἀθ δό «ιυὐ ϑοοέᾶιιοα ΤΏ 6 (ἢ ὃ- 
ἐἀϊδ] οιϊῖοδ. οηθπαϊ τρθ ἀο ἀόοσρίωυν, φυοιίδπι 15 ἐδ αὖ 
δυτιῖ Ὠγοπεθ, Βᾶμο 65 ποπις ἴρβο αἰοὰ αυάοται ἃ ἀοσθηῖθ 
ὯΘ Ὀυπαυδπι ἐπάϊοασι ἃ Ρ]8. ἱπεεγγοῤείιγ: Βθϑαυθ 861: 
ἼΟΣΑΘ, ΟἿΣ δἃτ8 σρίϊα θεὲ δια- τδηϊπαΣ Β]υγίνυϑ ὀχοςπανὶε 

11ετ- 
“-᾿ 



48 ΜΝ ΜῈΝ ἢ Ν. 

ο. λέγε γάρ μοι, τελευτὴν καλεῖς τι, τοιόνδε λέγων, οἷον πέρας 
καὸ ἔσχατον "; πάντα ταῦτα ταυτόν τι λέγω. ἴσως δ᾽ ἂν 

ἡμῖν ΤΙρόδικος διαφέροίτο ". ἀλλὰ σύ γέ ποὺυ καλεῖς πε- 
περάνϑαι τι καὶ τετελευτηκέναι. τὸ τοιοῦτον βούλομαι λέ- 
γα. οὐδὲν ποικίλον 5. ΜΕΝ. ᾿“λλὰ καλῶ’ καὶ οἶμαι μαν- 
ϑάγων ὃ λέγεις. ΣΏ. Τί δ᾽; ἐπίπεδον 1 καλεῖς τι, καὶ ἔτε- γ." 
ρον αὖ ςερεὸν, οἷον ταῦτα τὰ ἐν ταῖς γεωμετρίαις; ΜΕΝ. 

ἁ. Ἔγωγε καλῶς ΣΩ. Ἤδη τοίνυν ἂν μάθοις μου ἐκ τούτων 
. σχῆμα ὃ λέγω" κατὰ γὰρ παντὸς σχήματος τοῦτο λέγω, εἰς 
ὃ τὸ ςερεὸν περαίνει, τοῦτ᾽ εἶναι σχῆμα" ὅπερ ἄν συλλα-- 

ο βὼν εἴποιμι, Ξςερεοῦ πέρας σχῆμα εἶνα. ΜΕΝ. Τὸ δὲ χρῶ- 
μα τί λέγεις, ὦ «Σώκρατες; ΣΩ. Ὑβριςής γ᾽ εἶ, ὦ ἹΜένων.᾽ 

τΠεομἕα8, Οὐτδιυ8 πλῖ 8] ΤΆ πιο ἢ 
ὯΟῺ φακϑιιδδιῖ, Νίδαι ϑοογᾶ- 
ἴθ5 διᾶδτπα πιο ποάιιτ 5δῖς, ἰδῃ- 
ἀυᾶαι οπγηΐρυβ Ὡοίδῃλ δὲ νθ- 
1υ1] οσοπειἴδιιι, νοῦ ΟὟΤΟΣ 
ἴδῆβογθ Ῥοΐμ1886 τῖῖ δι απ! θη 
Ὡοη νϊᾷοϊας; πιο πλλπιι8 ῃϊς 
Ὁ] ἀϊνοτβα ΠΟ] ΟΖ γαῖῖο Ρ8- 
ἴοῖ ; Φιμιηϊστα πλιη] 0 δυΐθηλ 
ἴδ ἰωσομοϊλθ Ρ]δῖο δοαὺ 
νου οχργθϑδιβδεΐς τ ᾿μῃρθ. 
τοὶ ἐποχρίνεαϑαι δι᾿ ἐκεί-- 
γῶν. ὧν ἂν προσομολογῇ εἰδέ- 
γαν ὃ ἐρωτώμενος. (ἰ(οὐϊοκ8 

: ἔδιαθη νιϊραῖδπι ἰθηθηΐ: ἢϊ- 
᾿ αὶ οοΟὐ οἱ8 Ἰηδῖδε ὩΟὮ18 6δὲ 1}- 
ἐογρυθί 0 ΒΊοΙπι, χαᾶθ ᾿ϑθϑέ, 
φεξ γοραξ. Μιὰθ δυῖΐθηι ᾿ἄθαι. 
τοϑημτι δὲ ϑδηάθηι, ΕἸΟΙΔΟ 
Ῥιδοδϑῃῖθ, πιθάϊοξηδπι ὰ ΗΤΡΡ. 
για]. 29. ιὈ:χαθ Ηδιηα, ποῖδι: 
τοι ΟΟὨΤΓΑΓΙΣ ὈΘοοδίμηι, 
Ἐταβῖ, Ρ. 132. ἃ. Β9. . 284. 
12. δ᾽14]Ὀδιιπιῖο οὐ} 
νιάθιυς δ δηῖθ ἐρωτ. 9.81 1Ώ.- 
Ἰογγορθῆιν."" 

προσομολογῇ. Οοπῇ. 8. 12. 
. Φχίγ, εἰ γὰρ καὶ μέμνησαι, στ ἐχὼ 
ἄρτε ἀπεχρινάμημ περὲ τοῦ σχή» 

εἰ μαᾶτος, ἀπεβάλλομέν που τὴν τοι- 
αὐτὴν ἀπόκρισιν τὴν διὰ τῶν ἔτι 
ζητουμένων καὶ μήπω ὦ μολο- 
γημένων ἐπιχειροῦσαν ἀπο- 
κρίγεσϑαι. ὕπ46 ἢτηταχι ν]ἀ6- 
ἴων Οϑἀικὶῖ ξοπ͵θοϊιτα προο-- 
μολογῇ. ϑδοὰ ἴθ δο ἔοχιᾶ 

Ὠθορδδαυδπιὶ ἔοχοὲ Ῥγδοίοσιξιτι 
προομολογήσῃ, ἥτὸ πο ΟΡυ8 
ο9ὲ 10 ἔογηπιδ ιοδα ᾿θηριιδ 
τἀοποῖία προσομολογεῖν, ΄Ἂθ 
408 νἱὰ. Ιηὰ. 

Δ. 9. βῖρῃο :ω:ϊοσγοσδηάᾶϊ 
δἰδιπι Ῥοδὲ καλεῖς τὸ Ῥοδιῖο, 
ὑγο λέγων ὁΧ Ῥᾶτίθ οοὐϊςιληι 
δουῖρδιῖ λέγω, 

δ ΝΝΗοιϊβείπλα δἰδοοϊδῖα Ῥγχγο-. 
εἰϊςὶ ἂτθ ΒΥΏΩΟΏΥ Δ ΟἸΒΟΓΙΤΩΙ- 
ὩΔΗΩΣΙ; νἀ. ΟΠδιπ, ᾿. 163. 
ἀ, Ῥεοίδρ. Ὁ. 391. ἃ. 

6. »ϑθα ἴω 10. δΕΕΠΠΟῺΘ ΘΟ - 
ἸΏΘΏΙ ΟΡΙΏΟΣ (που: ν. Ἰηἀ.}) 
ζηϊογάνπι ἀϊοῖϊα ἀ6 δἰλαᾳυδ το, 
ϑδμα ἰθσλῖλᾶῦ:, δηϊτι. Ἐ)μϑηϊο- 
ΟἹ ϑδηλ οδὲ 1 ἀθ αιοὸ ὩμμὩς 
Ἰοουΐυτιιθ βυτα.᾽ Οὐδὲν ποι- 
κέλον, πέλὲξ ναγέωτπ δωδαοιγη- 
γθ, φωοά απιδαρίδως ἀξῇιαίαε 
εἐ ἀρ βοίϊσην δαξ ὀχρίζοα- 
ἔμηι. ἰιὰ Ἡο μἀοτῆμδ δὰ Θογρ. 
402. ΟΣ. ταῖν]. 23. ῬΒ216Ρ. 32. 
1 φυϊθι8 ]οοῖ8 ϑδάθαι Υἱ δόσχ- 
ΤΔΟΏΘπι Πᾶθο0 ἔογηλ! ΟΥ̓ ΤΉΙΓ, 
4υὰ Βῖο οἰδιυάςί. 

Ἴ 81. Βθ. 8 νιηά. οἱ ὕϑη. 
Ὡἱρ, φυΐρμθ ᾶπι Δοοθα! 1: ΟἸσὶς. 
ψυϊρο Τὺ δ᾽ ἐπ. Ῥοτροσδῃϑ: «ἔ, 
ΟΣ ςφερεόν οὲ διρτᾶ τελευτήν. 

4 Ῥιο 



ἂ ἣ 484, ᾿ 

, - «- ΄ 

ἀνδρὲὺ πρεσβύτῃ πράγμαζα προστάττεις ἀποξρίνεσϑαι “" αὐ- 
τὸς δὲ οὐκ ἐϑέλεις ἀναμνησϑεὶς εἰπεῖν, διτι ποτὲ λέγει Τορ- 
γίᾳς ἀρετὴν εἶναι. ΜῈΝ, ᾿,Δλλ᾽ ἐπειδάν μοι σὺ τοῦτ᾽ εἴς 
πῆς, ὦ Σώκρατες, ἐρῶ σοι. «ΣϑΖ. Κἂν κατακεκαλυμμένος Ὁ. 
τις γνοίη, ὦ Μένων, διαλεγομένου σου, ὅτι καλὸς εἶ, καὶ 
ἐρασταί σοι ἔτι εἰσί, ΜΕΝ. Τί δή; Σλ, “Ὅτι οὐδὲν ἀλλ᾽ 
ἢ ἐπιτάττεις 5 ἐν τοῖς λόγοις" ὅπερ ποιοῦσιν οὗ τρυφῶν- 
τες, ἅτε τυραννεύοντες, ἕως ἂν ἐν ὥρᾳ ὦσι. καὶ ἅμα ἐμοῦ 
ἔσως κατέγνωκας, ὅτι εἶμὲ ἥττων τῶν καλῶν. χαριοῦμαι οὖν 
σοι καὶ ἀποκρινοῦμαι. ΜῈΝ. ΤΡάνυ μὲν οὖν χάρισαι. ΣΏ,. 

Δ Ἁ ΜΕΝ ᾽ν. ᾿ . Βούλει οὖν σοι κατὰ Γοργίαν ἀποχρίνωμαι, ἧ ἂν σὺ μά-ο. 
λιστα ἀκολουϑήσαις ὃ; ΜΕΝ, Βούλομαι. πῶς γὰρ οὔ; 
ΣΏΩ. Οὐκοῦν λέγετε ἀποῤῥοάς τινας τῶν ὄχτων κατὰ Ἔμπε- 
δοκλέα; ΜΕΝ. Σφύδρα γε. ΣΩ. Καὶ πόρους, εἰς οὖς καὶ 

δι᾽ ὧν αἱ ἀποῤδοαὶ πορεύονται; ΜΕΝ. Πάνυ γε. ΣΩ. 
Καὶ τῶν. ἀποῤῥοῶν τὰς μὲν ἁρμόττειν ἐνίοις τῶν ᾿ πόρων, 

1 Ῥχο πράγματα τλδῖῖπι πα- 
φαυτίκα, υἱ δεοαυθπῖι ἀναμνη- 
σϑεὶς ορροδιΐυτη 511. ..4. 118 
5626 ρΡοβίωϊδδ, υἱὸ οχέσπιρίο τθ- 
δροῃάθδηι, οἰπὶ ἴὰ Δάο168- 
αϑηβ, ΄αυδό. δι άμᾷ γόεογατὲ 
Ἐδηδιτι ἀθ 0688. 2.0118 ἀϊοογθ." 
΄ΕΙ. Χϑιη. Οδο. 17, 11. τοῖς 
ἀσϑενεςέρθις πᾶσε μείω προσ- 
τάττειν πράγματα: αυΐϊ ἰοσυδ 
τυϊδίωγ ϑοσιρίωγατμα ]οοἱ Ρ]δῖο- 
τὰϊοϊ, ἀυπιὶ 1086 ἰπᾶὰθ, δυηαῖυῦ 
πΔ]6 Ἰοηΐδίι8 ἃ Μδυκίδηο δ 
ΙΓ γβῖδπι Ὁ. 832. ΕΝ. 

ΘΘΏδ885 νΟΟ15 παραυτέκα ἴῃ- 
Θδῖ ρϑὶ υϑσρο προσταΐττειν: οἵ 
χϑοῖθ 496 γιοίδρεία (ν. ἴπά. ἴῃ 
πράγματα) αἰιοτὶ ροΐεβὲ, ουϊ 
1818 τηϊαπριηΐοτ. Ιηδηϊ νι 
δαῖθαι ἀποχρίνεσθϑαι ΘΧρ]Τολ- 
τπόοπθι οομμθῖ νοοῖβ πράγ-- 
ματα; απ δδὶ ΘΓ ΔΡῬΟΒΙ ΟῚ ΘΙ : 
ἔετθ υἱὲ τπέγᾶ 8. 43, δοχεῖς μοι 
γὃν ἐμὲ τοιοῦτόν» τι πεποιηκχέ-- 
ναι) ναρνᾷ». 

6 "ΞἘπιτάττειν νοτθτιπι 5οἷ- 
Ἰθπῖπθ (16 1159, 4186 τὰ παιδι-- 
κα 5015 ἐραςαἷς ᾿Ἰη]υπεῦηε. Μιά, ᾿ 
Αϑβοῖ, ἴθ ΤΣ, οά, οί. 
Ῥ. 98..ὄ ὉὉΣ οὁχΧ 90 :1ρ80, υοὰ: 

.- 

Τ πιάτομι8 ἔδηΐδ ἐτορ θεῖα δχϑὺ- 
οὐθχῖῖ, “11.πλ παιδικὰ ΔΙΊΘεΣιϑ. 
ἔμ1550 ογδῖος οο]]ρῖῖ, 21Ε.᾿ 

8 δϑῆβιιδ δὲ: οἱ" ἴα Ίθπλ. 
ἘΌῚ γγοροηδαι οὈἰοτίβ ἀοῆ- 
ὩΪ Ο 6 πὶ, ἀπά] πὶ Ῥγοροϑιειι-- 
χυδ δβϑδοῖ Οουρίδδ, ὈσΑΘΟΘΡΙΟΣ 
ἴυι8} χχυδ αυϊάθηαι γαῖ 9.6 
ΟΡ π28 π16 1π161]1ρ88.᾽ --- Αξ 
δχ Βιηνιρεαοοίξἑε ἀϊβοιρ! πὰ μδι:- 
δῖδ ᾿δδὲ δὰ οοϊοτιβ ἀδβηῖῖο, 
υδῆλ δἰδἰϊπι ργοΐογε δοογδεέβ, 
ϑοῖθ αυϊάοπε. Ἐπιρϑάρο]δ 

ϑῃῖπι ἀἸδοῖρι]8δ Θγὰϊ σον βίας, 
ἰεβῖθ Ὠιορ. Τδοτὲ. ἢ Επιροά. 
8, 88. Ιάοπι ϑυϊὰδθ ἰδϑέδίι 

"» 

πῃ Γοργίας θὲ 1η ᾿Εμπεδοκλὴς. 
ΟὐΣτ}}, 3, 5: ἡ ΟΘοΥρῖδε 1, ,οοή- 
9ΠΠ|15, ἘΠ ΡΘάΟ6118, υἱ τελϊ- 
ο,1Γ, αΙΒΟΣρυ] 8." --- [6 ἴρβᾶ 
δι τα ῦλ {ιᾶτα Ἀΐο Ῥγοέοσι 8ο- 
ογαῖθβ, Ἐπιρθϑᾶοο δ ἀ18.1}}188, 
νιάεοηαιιβ τῷ ττὶπ8 βου" 
Ῥ]υΐδγο οι. ἀθ ρῖδς. ῬΒῚσϑ. ἀ, 9, 
᾿Εμπεδόκλῆς '᾽ παρὰ τὰς συμμε- 
τρίας τῶν πόρων τὰς κατὰ μέ- 
υος αἰσϑήσεις γίνεσθαι (φησὶ), 
τοῦ οἰκείου τῶν αἰσθητῶν ἑκάς 
(164. ἑκάξσῳ 56. πόρῳ) ἄρμό- 
ζοντος.ς ΟΕΡ. 69) δρμ 

Β2 . 3. [ἃ 

-- 
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20 ΜῈΝ) Ν. 

τὰς δὲ ἐλάττους ἢ μείζους εἶναι; ΜΕΝ. "Ἔστι ταῦτα. “ΣΩ. 

Οὐκοῦν καὶ ὄψιν καλεῖς τε; ΜΕΝ. ᾿Ἔγωγε. ΣΏΩ. ᾿Ἔκχ τού- 
τῶν δὴ ξύνες ὃ τοι λέγω, ἔφη Πίνδαρος κ. ἔστι γὰρ χρόα ἃ. 
ἀποῤῥοὴ σχημάτων ὄψει σύμμετρος καὶ αἰσϑητός "5. ΜΕΝ. 
"Αριστά μοι δοκεῖς, ὦ Σώκχρατες, ταύτην τὴν ἀπύχρισιν εἷ- 
ρηκέναι. ΣΙ. Ἴσως γάρ σοι κατὰ συνήϑειαν εἴρηται δ΄ 
καὶ ἅμα, οἶμαι, ἐννοεῖς ὅτε ἔχοις ἄν ἐξ αὐτῆς εἰπεῖν καὶ 
φωνὴν, ὃ ἐστι, καὶ ὀσμὴν, καὶ ἄλλα πολλὰ τῶν τοιού- 
των. ΜΕΝ. Πάνυ μὲν οὖν. ΣΏ. Τραγικὴ 7 γάρ ἐστιν, ὦ 
Μένων, ἡ ἀπόκρισις. ὦστε ἀρέσκει σοι μᾶλλον ἢ ἡ πε- 
οὐ τοῦ σχήματος δ. ΜῈΝ. Ἔμοιγε. 

4 71ἃ ἱποϊρίοδαϊ οασπιϑθα ἀ6- 
Ῥοτάπυπι Ῥηηαδεὶ ἐχ Ἐγροῦ- 
οὔ δα δἴτια ΠυΠΊΘΓΟ, 400 ἾΔι:- 
ἀε5 Η:ΘΥΟΏ18, τορῖδ ϑυγδοιβᾶ- 
τισι, οΘ] ργαραῖ. ϑόΒοϊ. Ριηα, 
δὰ Ῥγιμ. 2, 121: ἰςέον, ὅτι τὸν 
ἐπινίκιον ἐπὶ μισϑῷ αὐυντάξας ὃ 
Πίνδαρος, ἐκ περιττοῦ συνέγρας, 

ἐν αὐτῷ προῖκα ὑπόρχημα, οὗ 
᾿ ἀρχὴν Σύνες ὅ,τε λέγω, ζα-- 
ϑέων ἱερῶν ἐπώνυμε.. Αἀά. 
5.80]. δὰ Ναη. 7.1:. οἵ 5080]: 
Ασἰδίορῃδη. δὰ ἂν. 927. ἴ]η- 
ἂθ ῥ᾽] δηλ Ῥτοάῖε ἔταρπιθηΐιτι 
λϊῖᾶ: δύγες ὃ τοι λέγω, ζαϑέων 
ἑερῶν ἐπώνυμε (νεὶ ὁμώνυμε) 
σεάτερ, κτίςορ Αἴτνας. Νιά. 1η.- 
ἴον ἔγαριι. Ῥιπᾶὰ, ἃ Βοθοϊῆϊο 

φἀτάϊ: Β6. ὁ γαῖ. ὃ τοὶ ἐσ Ἰοῃβθ 
᾿ΡΙυκιπιὶδ. Ου]βο σύνες ὅ,τι. 

δ Ἑδιάθαι ἔοτγθ Ἷο]οῦῖδ ἀ6- 
᾿δηϊοῶοπι δϑογὶ ᾿οδῖθυ ἴὰ Τ1- 
ΣΏΔΘΟ, 1 6866 (Ἰοϊῖ φλόγα 
τῶν σωμάτων ἑκάςων ἀποῤῥέαου-- 
σαν, ὕψει σύμμετρα μόρια ἔχου- 
σαν πρὸς αἴσϑησιν, οὐ)μ6 ἀο8- 
ὨΪΠΟΩΙΒ ΠλΘΙΏ1 1 Οἰϊδπι δ81:- 
οἷοσγ ἀὸο Ρὶδο. ῬΆῺ1]. 1, 13. 
οαὐλιῖθηδ ἴδπιθῃ νοοθπὶ ἀποῤ-- 
ῥέουσαν, δῖ ῬὉτο πρὸς αἴσϑησιν 
δοτΊΡΘ:8 πρὺς τὴν ὕψιν. ΟΕΡ. 

6 βδηβὺδ δῖ: "Ἐδέ ἐογβιίδη 
Ἦδϑο δοβηϊῖο 181]15 7Ζ.8168 δι- 
ἀϊεο οοπβιιθν οι οχσ Οογρῖα,. 
Ἐπιροάοο]15 ἀἸδοῖρι]ο." Ηδησ 
δυΐθαι ᾿Ρδᾶπι οοἷοσλε δ ἤηϊ110» 

ΣΙ. ᾿4λλ᾽ οὐκ 
πϑηὶ Ἐπιροδοοΐθᾶπι 6586. Ρᾶ- 
ἴοι, οἴϊδπὶ 6 το 40 ΡΙ]. ΡῬΗ. 
Ἰ. 1. υνΊΆ᾽ Ἰερίπιιδ βασι πι 
Ἐπιραὰ. οοἸοζθπι 6656 τὸ τοῖς 
πόροις τῆς ὄψεως ἐναρμόττον. 

- [δ Β]ϑίθεπι. ἰδαιθη ὁΧ ποϑῖγο 
Ῥοῖιθ Ἰοοο βυ8ἃ ἀθ Ετηρϑάο- 
919 ιϑιιοῖ8986 Αυϊιπιδῖ διεοῖο- 

'ἜἜθπι ᾿δτιὶ 46 Ρ]. ΡΗ.] 566 6. 
ιωυσι χυοαυθ οἱ ποιϊοθπα οἵ 
νοσραι 6Χχ Ειπιρθάοοϊ ἀϊῖδβοι- 
ῬΙΪπᾶ βπηρίδηι 68569 ΟΣ Θοὔρπι 
δογὶρίο ρᾶϊοι, 4. 1ἀ. υδὲ ῥμ:- 
Ἰοβορῆυθ 1110 ἀϊοιϊῖι ΟΧΡΙ- 
οᾶ880 κατὰ ἀποῤῥοίας οἷς. --- 
Ῥογρὶϊ δοογδῖθδ: οδῖ δἴπι.}} Ση- 
16}11ρ0186 1Θ δᾶ δι) ἀδῇἤηϊῖο-͵ 
᾿Ὧ18 δ᾽] 616 πὶ σοςὶ» 4τιο- 
4υ9 εἰ οὐογὶ ἀοδηϊτοηδης ξ8- 
ς1]9 ἔοταιατθ Ῥοιδε."" Ζ77ου» 6- 
Ὡΐπι δὶ: ἀποῤῥοὴ ἀκοῇ σύ 
τρος καὶ ἀἰφθοὴ ΕΜ 

1 εβηλίοθαι 1Π]δπὲ ἐγαξὶ- 
εαπὶ δοονδῖθ νοοσᾶῖϊῖ, φιοά Θπιᾶ- 
πιδίϊο δία Ἀρυτγάκιτα 6 οογρο- 
χῖδιι8 σμδίἑπισνπ ααυδη δι δὲ 
Ῥοεεΐεαπι ᾿πιδρίτιθπι ΔΪπιο οἵ-. 
ἔογε. [|πιπιὸ ΘΠ δι οπὶο ἔοτ- 
πιὰ Ῥοΐν5 γοδϑριοϊίυγ, θὲ ογδῖτο- 
Ὠ18 ΦοΙο ΣΙ Αριιὰ [τοβ. 8, 70, 
Ὠιδάοτι8 ἘρΡἢθβῖδ Ἐπιρθάσοοι: 
τοῖθυιῖε τραγικὸν τῦφον, αμοά δά 
ποβίσγυπι ἢϊηο ἰοοὰπὶ ΘΧΡ] 6 Δἢ- 
ἄμπι τολτιῆοθ νᾶ]οῖ. ΟΕ. 

8 ΑἸτογδηι Σ]1δτὰ ἀϊοὶῖ, σιδπι 
δϑοοιπβάο ]Ιοοὺ ργοροδιιδγδῖ 
(8. οχῖσ) δης θμῖπι Ἶ 7.89 

οὐλϑο- 
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ἔστιν ", ὦ παῖ ᾿Δλεξιδήμου, ὡς ἐγὼ ἐμαυτὸν πείϑω, ἀλλ᾽ ἐκεί- 
 ψῇ βελτίων. οἶμαι δὲ οὐδ᾽ ἂν σοὶ δόξαι 15, εἶ μὴ, ὥσπερ ,χϑὲς - 

“2 

ἔλεγες, ἀναγκαῖόν σοι ἀπιέναι. πρὸ τῶν μυστηρίων, ἀλλ᾽ εἰ 
. περιμείναις τε καὶ μυηϑείης 11. ΜΕΝ. ".1λλὰ περιμένοιμ᾽ ξ. 
ἄν, ὦ Σώκρατες, εἴ μοι πολλὰ τοιαῦτα ᾿λέγοις. ΣΩ. ᾿Αλλὰ 
μὴν προϑυμίας γε οὐδὲν ἀπολείψω καὶ σοῦ ἕνεκα καὶ ἐμαυ- ἡ 
τοῦ λέγων τοιαῦτα" ἀλλ᾽ ὅπως μὴ "5 οὐχ οἷός τ᾽ ἔσομαι 
πολλὰ τοιαῦτα λέγειν. ᾿Αλλ᾽ ἴϑε δὴ, πειρῶ καὶ σὺ ἐμοὶ τὴν"10 
ς« ἢ ᾿ “ ΕῚ , ὼ ) “ὦ , 
ὑπύσχεσιν ἀποδοῦναι, καϑ᾽ ὅλου εἰπὼν ἀρετῆς πέρι, ὅ,τι 

ἐστί. καὶ παῦσαι πολλὰ ποιῶν ἐκ τοῦ ἑνὸς, ὅπερ φασὶ τοὺ ὴ 06 φ φ 
. συντρίβοντάς τι ἑκάστοτε οἱ σκώπτοντες ᾿, ἀλλὰ ἐάσας ὅλην 
καὶ ὑγιῆ, εἰπὲ, τί ἐστιν ἀρετή. τὰ δέ γε παραδείγματα παρ᾽ 
ἕμοῦ εἴληφα;. ΜΕΝ. Δοκεῖ τοίγυν μοι, ὦ Σώκρατες, ἀρετὴ ».. 
εἶναι, καϑάπερ, ὃ ποιητὴς λέγει, χαίρειν τε καλοῖσε καὶ δύ- 
γνασϑαι 3. καὶ ἐγὼ τοῦτο λέγω ἀρετὴν, ἐπιθυμοῦντα τῶν 
καλῶν δυνατὸν εἶναι πορίζεσθαι. ΣΦ. Ἶάρα λέγεις τὸν τῶν 

Βιούϊθαιθ τδιθηδιῖοῖβ υδῖϊᾶἃ-.Ἅ. “αραγπι, πιέαπὶ βξωσαξ εἶδ- 
18. οδὶ, δ ἸΘητῸ ἰγδηβίογαὶ Μὸ- μπὶέξέϊοτιθπε γιοϊζον ότι 6::6 ἮΔΟ 
1.0. δΔΟΔΔΕΙΕΑΙ͂Μ. ΠΟΙΟΥ͂ ἀοπηϊίίομο: πώεξ αὖ- 

“ΝΣ ᾿ ᾿ φαγχιάίμγε ἐΐϊδὲ ε14 βογέέε, ῬἈγέι- 
9 Νοη μαροῖ μοὺ ἔξσιν σὰ φἕεαγε ἐδ ἧος οὐοςογδ φιεδαπε 

γϑξογδί ἴΏ ῥ Αϑοοάθηεθυε. ἔσψιια λας νενεαξα  φειαρὶ ἱπὶ- 
πᾶσ ἡυηρσοηάππι Ρυΐᾶζαπι ο-  ξίαγδ; ημοά Λεε, «οἱ αἀΐμο 

τὸ δαεαμποηῖλ βελτίων. δοἃ πιογὰγὲ νοϊμοτ 4. ΟΕΩ. 
δος Ῥ6ὲ δγηϊαχ ΟῚ χΣϑοῖθ - 
Ῥσοοθάϊε. Νδχι δοσϊρτυπι ορου- 44 γιὰ, Τηὰ, μή. 
τοραῖ, ,4λλ᾽ οὐχ αὕτη. Ῥτδθ- 
εἰαι Ἰρίτωῦ Ῥ6Γ διδοῖ  ἋἊ4 ΝΙπιΐτιπι ἾἸοςοᾶ 660 δὺ- 
τοξθσγο δὰ βυρογίυδ ρρέσκει σέ φημία ἴπι δοαπδοϊ ίϊοηθτι αυ18δ8 
μᾶλλον, απρᾶὰ ἰάθη, δϑῖ ἂς δὲ 6).8 αυϊ δἱϊαυϊὰ σοπεπιαυτῖ, 
ἀϊχιοδοῖ δοκεῖ σοι βελτίων. ᾿ "σα ΠΡ} 1ο8586 διαὶ αυοὰ υπμηΣ 

᾿ δηῖθα ἔυοτῖ. ν 
40. 2Ζόξας ἄν ἢ. 6. ὅτο οὐδ᾽ . 

ἂν σοὶ δόξειεν. ὁ 4 Ζύγασϑαιν ἴπι ᾿ξ Τιγτὶοῖ Δ}- 
β οὐα89 αὰ νοέων, νογῦ8 ἀϊχθ-. 

ει Τιυὰΐδϊῖ δοοταῖθβ ἴὰ ορὰ-ὀἠ σίβ νδῖθτθ μοξοπστη 6446, αυὰ 
Ῥαγδιιόηθ οὐπὶ τιγαίογί. τὰ δεἸἰρυιϊβοδίίομθ ροϊθϑῖδβ τοῦ πο- 
ἴῃ ϑχπεροο, Ῥ- 209. 6. ταῦτα ρἶζεσθαι τὰ καλά δοαπιρτοξοη- 
μὲν οὖν τὰ ἐρωτικὰ ἴσως κἀνσὺ ἀδίυτ. 564 «μοδίτι8 νοοι]89 τά 
υηϑείης. αι οὐὖπὶι Μθῆο ἴῃ 11115 βούλεαϑαΐ τε τἀγαϑὼ 

πδοβαίαν, ἀϊχίποοι Ῥεάῖθ 890. καὶ, δύνασϑαι 8. 11. ἃ. ἀοοορῖ" 
οτδῖι, δοουημάϊιπι 5101 6886 ὁ6χ οἴϊδιῃρ πἴο δϑηβιπὶ τοῦ δύγασϑαε 
Ατἴιϊοδ δηῖθ του δῖθυοσιπι 6616. ἤιυηρθηδιπι 6580 80}. νόγρο 
διγδίλομθηι, ϑοογδῖθθ ἤᾶ66 6718 αἰρειν. --“ ΝΜοχ ἴῃ ΜΒῖϑ λέγω ' 
νοερὰ δὰ διΐογυτι 1Πμπὶ 561:- ἀρετὴν Νιπαὰ. οκ ὕοη. Σ' ἴη.50- 
δυτὰ ἴδοοῖθ ἰγδηβέοσε.Ό ϑ6ηδιι8δ χυηῖΐ δἶναε.. . 
Ἰρίτις ὁ: Ογδάο νιὸ ἐἰδὲ μεγν- . Δ - 

, Ἤ 5 Τι,οῖ- 

͵ ὃ 
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καλῶν ἐπιθυμοῦντα ἀγαθῶν ἐπιϑυμητὴν εἶναι; ΜῈΝ. Μό- 
ς.λιστά γε. Σ,Ώ. ρα, ὡς ὄντων τινῶν, οὗ τῶν κακῶν ἐπι- 

΄ ϑυμοῦσιν, ἑτέρων ᾿δὲ, οὗ τῶν ἀγαδῶν ὃ; οὐ πάντες, ὥριστε, 
δοκοῦσί σοι τῶν ἀγαθῶν ἐπιϑυμεῖν; ΜΕΛ. Οὐκ ἔμοιγε, 
ΣΩ. ᾿Αλλά τινὲς τῶν κακῶν; ΜΕΝ. Ναί. Σ.2. Οἰόμενοιἡ 
τὰ κακὰ ἀγαθὰ εἶναι, λέγεις, ἢ καὶ γιγνώσκοντες ὅτε καχά 
ἔστιν ὅμως ἐπιϑυμοῦσιν αὐτῶν; ΜΕΝ, ᾿Αμφότερα ἔμοιγι 
δοκεῖ, ΣΩ. Ἦ γὰρ δοκεῖ τίς σοι, ὦ Μένων, γιγνώσκων τὰ 
καχὰ ὅτι κακά ἔστιν, ὅμως ἐπιϑυμεῖν αὐτῶν; Λ1ΕΝ. Μά. 

ἀ,λιστα. “ΣΩ. Τί ἐπιϑυμεῖν, λέγεις "; ἢ γενέαϑαι αὑτῷ; 
ΕΝ. Γενέσθαι" τί γὰρ ἄλλο; ΣΏ. Πότερον ἡγούμενος 

. τὰ κακὰ ὠφελεῖν ἐκεῖνον ᾧ ἄν γένηται, ἢ γιγνώσκων τὰ 
κακὰ ὅτι βλαπτει, ᾧ ἄν παρῇ; ΜΕΝ. Εἰσὶ μὲν οἵ ἡγού- 
μένοι τὰ κακὰ ὠφελεῖν, εἰσὶ δὲ καὶ οἵ γιγνώσκογτες ὅτι 
βλάπτει. ΣΩ. Ἢ καὶ δοκοῦσί σοι γιγνώσκειν τὰ κακὰ ὅτι 
κακά ἔστιν, οὗ ἡγούμενοι τὰ καχὰ ὠφελεῖν; ἍΤΕΝ. Οὐ πών 

ε. μοι δοκεῖ τοῦτό. χε. ΣιΏ. Οὐκοῦν δῆλον, ὅτι οὗτοι μὲν οὐ 
τῶν κακῶν ἐπιθυμοῦσιν, οἵ ἀγνοοῦντες αὐτὰ, ἀλλὰ ἐκείνων 
ἃ ᾧοντο ἀγαθὰ εἶναι. ἔστι δὲ ταῦτά γε κακά, ὧστε οἱ 
ἀγνοοῦντες αὐτὰ, καὶ οἰόμενοι ἀγαϑὰ εἶναι, δῆλον ὅτὲ δ τῶν 

᾿ς ἀγαϑῶν ἐπιϑυμοῦσιν. ἢ οὔ; ΜῈΝ. ΜΧΚινδυνεύουσιν οὗτοι 
ξ. γε. ΣΏ. Τί δαί; οἱ τῶν κακῶν μὲν ἐπιϑυμοῦντες, ὡς φὶς 
σὺ, ἡγούμενοι δὲ τὰ κακὰ βλάπτειν ἐκεῖνον, ᾧ ἂν γίγνηται, 
γιγνώσκουσι δήπου ὅτι βλαβήσονται ὑπ᾽ αὐτῶν; ΜΕΝ. 
᾿Ανάγκη. ΣΏ. ᾿Αλλὰ τοὺς βλαπτομένους οὗτοι οὐκ οἴονται" 
ἀϑλίους εἶναι, καϑόσον βλάπτονται; ΜῈΝ. Καὶ τοῦτο 
ἀνάγκη. ΣΙ. Τοὺς δὲ ἀϑλίους οὐ κακοδαίμονας; ΜΕΝ. 
Οἶμαι ἔγωγε. «ΣΩ. Ἔστιν οὖν, ὅστις βούλεται ἄθλιος καὶ 

8 

5. Ἐ]οϊηυ8 1πἰθγβοῦῖῖ: ,16π, , 515 διιΐϊθπι αἹΐαυα δῖος δάπιβ- 
[γπλο.᾽ Νίδϊοϑ. 8ἃ 6581 δηδοοΐϊίῃδ. Νίδηι 10- 

βθχίιτα 11π6ἃ λέγεις ποῶ ξΔ0118 
4 ΝΟΙ͂Σ Ἰυηροεθ, τέ λέγεις, 

ἐπιθυμεῖν; λιν συσὰ ὀΘαμεαμιν 
ἀεδπηῖῖο ἐλ τοῦ ἐπιϑυμεῖν, ὨΟῺ 
Ἰιδῖα 1114: δὲ δῖο Ῥἴδηθ 1ηϊδγ- 
οθρίμῃπι δὶ: νϑεριιπὶ ἡγούμενος 
ΔΡ 1110 δοκεῖ τις ἐπιθυμεῖν. 
Φυηρσοηάμπι υἱαι6 τέ ἐπιϑυ- 
μεῖν. υιἱἱ δὰ Ἰοιυᾷ τέ εἰαϊϊαι τ6- 
[οὐδ Ἰηδηϊνιι8 γενέσθαι. 
ΒΥΠΙΡ. Ὁ. 204, 6. ὁ ἐρῶν τῶν 
ἀγαθῶν τί ἐρᾷ; Γενέσθαι αὑτῷ. 

ΘΧΡΙΘᾶ88 Ὡϊ81 δΔοουϑδίνυιπλ δ0- 
͵6οεἴ1 δάάθηάο δὰ :ηβιαϊινυπι 
ἐπιθυμεῖν: πδαιιθ τη ἰάπιε ᾿ 
1 ῬτΓοχίπιῖδ ΒΘΓΠΊΟ σομ ϊπμδ" 

ἴὌΣ ῬΡΙ ποπιηδιναπι ἡγού- 
μενος, αὶ 86 Δρρ]τοδὲ βδυρθ- 
ΥἹΟΡιΒ δοκεῖ τίς σοι γ71:770" 
σκὼν --- ἐπιϑυμεῖν; 

5". Ψ, Ιηά. δηλονότι. 

6 Ῥαΐ- 
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κακοδαίμων εἶναι; ΜΕΝ. Οὔ μοι δοκεῖ, οὖ Σώκρατες. ΣΩ. 
Οὐκ ἄρα βούλεται, ὦ Ἡϊένων, τὰ κακὰ οὐδεὶς, εἴπερ μὴ δ 
βούλεται τοιοῦτος εἶναι. τί γὰρ ἄλλο ἐστὶν ἄϑλιον εἶναι, 
ἢ ἐπιϑυμεῖν τε τῶν καχῶν καὶ κεᾶσϑαι "; ΜΕΝ. ΧΚινδυ- 
γεύεις ἀληϑῇ λέγειν. ὦ “Σώχρατες, καὶ οὐδεὶς βούλεσθαι Τ 
τὰ κακά. ΣιὮ. Οὐκοῦν νῦν δὴ ἔλεγες ὅτι ἐστὶν ἡ ἀρετὴ 11 
βούλεσϑαξ τε τἀγαϑὰ καὶ δύνασθαι; ἍΕΝ. Εἶπαν γάρ. 
ΣΩ. Οὐκοῦν τούτου λεχϑέντος, τὸ μὲκ βούλεσθαι πῶσιν 
ὑπάρχει ", καὶ ταύτῃ γε οὐδὲν ὃ ἕτερος τοῦ ἑτέρου βελτίων; 
ἍΜΕΝ. Φαίνεται. ΣΙ. ᾿Αλλὰ δῆλον ὅτι, εἴπερ ἐστὲ βελ-- 
τίων ἄλλος ἄλλου, κατὰ τὸ͵ δύνασθαι. ἄν εἴη ἀμείνων. 
ΜΕΝ. ΤΙᾳάνυ γε. Σ΄. ΤἸοῦτ᾽ ἔστιν ἄρα, ὡς ἔοικε, κατὰ Ὁ. 
τὸν σὸν' λόγον ἀρετὴ, δύναμις τοῦ πορίζεσθαι τἀγαϑά. 
ἍΈΕΝ. Παντάπασί μοι δοκεῖ, οὗ Σώκρατες, οὕτως ἔχειν, ὡς 
σὺ νῦν ὑπολαμβάνεις. ΣΩ. Ἴδωμεν δὴ καὶ τοῦτο, εἰ ἀλη-᾿ 
ϑὲς λέγεις. ἴσως γὰρ ἄν εὖ. λέγοις. τὸ τἀγαθὰ 3 φὴς 

, οἷόντ᾽ εἶναι πορίζεσϑαι ἀρετὴν εἶναι; ἍΤΕΝ. Ἔγωγε, ΣΏ. 
᾿᾿ΑΙγαϑὰ δὲ καλεῖς οὐχὶ οἷον ὑγίειών τε καὶ πλοῦτον; καὶ «. 
χρυσίον λέγω καὶ ἀργύρισν κτᾶσϑαι, καὶ τιμὰς ἐν πόλει καὶ 
ἀρχάς. μὴ ἄλλ᾽ ἄττα λέγεις τἀγαϑὰ ἢ τὰ τοιαῦτα; ΜΕΝ. 
Οὔκ: ἀλλὰ πάντα λέγω τὰ τοιαῦτα. Σ92. Ἐἶεν. χρυσίον 
δὲ δὴ καὶ ἀργύριον πορίζεσϑαι ἀρετή ἔστιν, ὥς φησι Μέ- 
νων, ὃ τοῦ μεγάλου βασιλέως πατρικὸς ἕέγός ὃ. 

-". 

6 Ῥανγιϊουϊατι τὸ οοδ ἃ. Οπλη 68 
Ῥτδϑρυθσγιηῖ, αιἃ ΘΙ Θρδηῖτος 
αἴθ οἱ ρἱθηῖον δέδποσις μδᾶθς 
ἀἰοπηξῖοη5 ἡΠΠι0ύὺ08 ἀθ. νἱτίυῖθ 
Ῥδγοάϊδ. 

17 8ὃϊις Β6. οἰπὶ ΟἸδεὶς. οὲ 
αὶ. Ὑυ]ρ. βούλεται. 

4. ΒΟ] ΘΙ θυ μ Σ᾽ ἐπ ΓΘ - 
ἔυπι οἷαι οϑηδυθγδὲ τοῦ ρΡοϑβὲ 
τούτου. υἱ ἃ Ποσ. σϑηλῖνσ 
ϑηἀογθὲ ρᾶγτιο τὸ μὲν κ. τ. ὃ. 

Νυπο ψθγοὸ τῷ νυ]Ἱράᾶῖα, 40} 6δὲ 
δοηϊνιιβ σΟὨ ΒΘ] η86, δ6- 

Ἰοβδόθημη ραν: 152 πε 
ἄγεται δόαρε, φουξοιηνιξ αἶαν 
Ῥροίϊοπ αἰΐεηι τὰ εϑει το. Ἐρο 
Ῥυΐογθπι τδίϊοηθμα δἰ Ών 1 
Ῥιδθέθγο. ᾿ 

95 6. εοὐπὶ οοὐὰ. ρ]υτῖπις 
ἡ | 

«“ 

,ΧΙπ89. οὲ δὰ 

πότερον ἀ. 

᾿ομδῖς δι ουϊυτα τό, δογνδηὶῖ 
Ὑιηα, οἱ ὕδϑη. υἴθγασθ, [ἴπ 
ΟἸδεῖς. ἐηδοείυβ δὲ ἃ 3 πὶ 
Ῥορίθκίοσὶ. Κρ τῖεϑυ, αυθπι- 
4υὑδῃι δρο;ῖθ 11 }π|πΔ Σ 6 ΘΕ 1689. . 

5 Ἡοδρ ἴἶπ Μοηοηδο ἦθε- 
58}} οὐπὶ τορὸ Ῥεογδϑειιπι, Θιιπι 
πατρικὸς ξένος ε)υδ νὸοϑτυΐ 1116, 
οὐπὶ τηδ᾽ ογῖδυβ οδἦὐυδ ἔδοϊιαι 
6586 Ῥοίυϊϊῖ, αιιο Ἰθτη ρΌτο Χεν- 
σός Ὀ6Ι πὶ Οὲδθοῖδο Ἰπἴθγγθῖ. 
Ιῃ μος δθηΐϊσι δ96110 δα]ιΐωτ 
διπὶλ 6686 ἃ 7ποηαἰϊ Ὡοΐμπι 
εϑῖ: αυΐη ἐθεινυϑ Ηοεοαοία“ 
(7. 6) οὲ Ῥαυξδηὶδ (7. 10) 1ρ 581 
ΑἸθυδᾶάλθ, ἀθ φιῖθὺ8 δυρτὰ αἱ- 

συοδ ΟΠ 088 
αυϊάοιι Νίθηο, 564 Δηοῖ. ἔδ- 
“0. 11}1π|8 ΑΥἸδίτρριι (ντα, 8.1.) 
Ῥοσηοθαῖ, ρΥοα τ ἀογδηξ ΧΟΥΧΙ 

- ΤΗθο- 
-. 
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45 καῖον εἶναι ὡς λόγεις, 

24. ' ΜΕΝΩΝ.. -. 
προστίθης τι τούτῳ τῷ πόρῳ, ὦ Μένων, τὸ δικαίως καὶ 
ὁσίως "; ἢ οὐδέν σοι διαφέρει; ἀλλὰ κἄν ἀδίκως τις αὐτὰ 
πορίζηται, ὁμοίως" σὺ αὐτὰ 5 ἀρετὴν καλεῖς; .«ἍῸΕΝ. Οὐ 
δήπου, αὖ Σώκρατες, ἀλλὰ κακίαν. ΣΏ, ΤΙάντως δήπου δεῖ 
ἄρα, ὡς ἔοικε, τούτῳ τῷ πόρῳ δικαιοσύνην ἢ σωφροσύνην 
ἢ ὁσιότητα προσεῖναι, ἢ ἄλλο τι μόριον ἀρετῆς" εἰ δὲ μὴ, 
οὐκ ἔσται ἀρετὴ, καίπερ ἐκπορίζουσα τἀγαϑά. ΜΕΝ. ἹἸΙΠῶς 

. γὰρ ἄνευ τούτων ἀρετὴ γένοιτ᾽ ἄν; ΣΩ. Τὸ δὲ μὴ ἔκπο-- 
φίξειν χρυσίον καὶ ἀργύριον, ὅταν μὴ δίκαιον ἦ, μήτε αὑτῷ, 
μήτε ἄλλῳ, οὐκ ἀρετὴ καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ ἀπορία; ΜΕΝ. 
(φαίμεεαι. Σ,. Οὐδὲν. ἄρα μᾶλλον ὁ πόρος τῶν τοιούτων 
ἀγαθῶν, ἢ ἡ ἀπορία, ἀρετὴ ἄν εἴη" ἀλλ᾽, ὡς ἔοικεν, ὃ 
μὲν ἄν μετὰ δικαιοσύνης γίγνηται, ἀρετὴ ἔσται, ὃ δ᾽ ἄν 
ἄνευ πάνζων τῶν τοιούτων, κακία. ΜῈΝ. Δοκεῖ μοι ἀναγ- . 

ΣΩ. Οὐκοῦν τούτων ἕκαστον ὁλί- 

ἊΜ 

γον πρότερον μόριον ἀρετῆς ἔφαμεν εἶναι, τὴν δικαιοσύνην 
καὶ σωφροσύνην καὶ πάντα τὰ τοιαῦτα; ΜΕΙ͂Ν. Ναί. ΣΏ. 

. Εἶτα, ὦ Μένων, παίζεις πρός με! . ΜΕΝ. Τί δὴ, ὦ Σώ- 
τρατες: «Σ9. Ὅτι ἄρτι ἐμοῦ δεηθέντος σου, μὴ. καταγνύῦναε 
μηδὲ κερματίζειν τὴν ἀρετὴν, καὶ δόγτος παραδείγματα, 
καϑ᾽ ἃ δέοι ἀπσκχρίνεσθαι, τούτον μὲν ἠμέλησας, λέγεις δέ 
μαι, ὅτε ἀρετή ἔςιν - οἷόντ᾽ εἶναι τἀγαϑὰ πορίζεσθαι μετὰ 
διπομοσύνης" τοῦτα δὲ φὴς μόριον ἀρετῆς εἶναι. ΜΕΝ. 
«Ἔγωγε. Σ42. Οὐκοῦν συμβαίνει, ἐξ ὧν σὺ ὁμολογεῖς, τὸ 

Τοββα δπν. πὶ ΧΘΠΟΡΉΟΩΙ 
᾿ΑΠάθδ8Ὶ Αὐιδῖρρυϑ ἀἱολῖμε μος 
5068 1ρδβῖ:.ι5. Ογτὶ (1, 1, 10.), 
Νίδηο διίϊζϑπι Ὁ υγ Ρθι.8 1005 (6. 
8. 271, 5.) Ἀρδρθ8 Διάᾳοι. ΟΕΡ, 

4 δὶ νοουΐὰ τὸ Ὥομῃ νδοδῖ, 
ἢ οσογῖθ ἀἰὐχμβ νιάἀοίεν ἰὸς ἔο-΄ 
16 11Ππ|2. ῬΓΘΘΏΔ8Π11:18, δ56η81:18 
εεε: σεγαπὶ δά ας Ἀσὰ Πυϊς 
σοπΙρᾶσγδαϊ σδίίοῃὶ ἡ νἱ]άθ11- 

᾿ορῖ, 1υδῖθ 6[6. Ῥθργρθγᾷπι δι- 
ἴθηι ἴῇ Ῥνιδθοράθητῆἢις δαπξ, 
[9ὲ ἴῃ ἀυσορυς οοἀά. Ραῖὶς,] 
τοῦτο Ῥΐο τούτῳ, 5ϊοιυῖ οὲ ΕἹ:- 
ολη8 ἰθρὶ)ῖ, Ῥοδὲ τὸ βουῖρζιηι 
θ8ῖ, 815 δ ρᾶυῖο ροβῖ Ι6ρὶ- 
ἴων τούτῳ τῷ πόρῳ. ΑἸϊοαυὶ 
δυθρίοδεοε, δ ρ51980 ᾿Ρ]δῖο- 

πθπὶ τὶ τοιοῦτος. Θ8]ΤΈῈΈΡΗ. Αἱ 
νΕΙ δ15. ἄυχα ξοτγϑὲ οπιἱβϑῖο νο- 
οἷθ οἷον. Ουδῖθ δοχυδθβοθην 
ἀϊτιπὶ 1 νυ]ραία, ἴῃ συᾶ 860 
τὸ δικ. κι ὃ. δα)θοῖα διῶ δά 
Ἔχρ]ϊοδίϊοῃθαι νοοῖ 86 τί, ΓΕ, 
ἰπῖνα 5. 413. καὶ σὺ δοκεῖς μοι 
νῦν ἐμὲ τοιρῦτόν τι ποποιηκέ- 
»ρίγ γαρκᾷν. 

δ Απ αὐτό ΘΟΩΗΝΕΙΟ. 

1. Ὧφ ξογίρτυτα πρός με νἱὰ, 
Οτδπιμπὶ δἰίρὶ. δ. 72. οὐδ. 3. 
ουπὰ ποῖ. ὃ Αἀ(Σ 185), --- ΜΟΧχ 
ὮΓΡ κερματίζειν (0181, οὲ Ῥὰ- 
χ5. Ὁ καταχερμ. εἴ ἴὯὩΟΣΧ ὕγὰὸ 
καϑ' ἃ Ορ15]. καϑ' ἅπερ. 

3 8)ς 
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μετὰ μορίου ἀρετῆς πράττειν διτι ἄν πράττῃ 5, τοῦτο ιάἄρε- 
τὴν εἶναι. τὴν γὰρ δικαιοσῤνην μόριον φὴς ἀρετῆς εἶναι, 
καὶ ἕκαςτα τούτων. ΜΕΝ. Τί οὖν δή; ΣΩ. Τοῦτο λέγω ὃ", 
ὅτι ἐμοῦ δεηθέντος ὅλην εἰπεῖν τὴν ἀρετὴν, αὐτὴν μὲν πολ- ο. 
λοῦ δεῖς " εἰπεῖν ὅ,τι ἐςὶ, πᾶσαν δὲ φὴς πρᾶξιν ἀρετὴν εἷ- 
γαι, ἐάνπερ μετὰ μορίου ἀρετῆς πράττηται, ὥσπερ εἰρηκὼς 
δὅιτι ἀρετή ἔξι τὸ ὅλον, καὶ ἤδη γνωσομένου ἐμοῦ, καὶ ἐὰν 
σὺ κατακερματίζης αὐτὴν κατὰ μόρια. δεῖ οὖν σοι πάλιν ἐξὰ. 
ἀρχῆς, ὡς ἐμοὶ δοκιῖ; τῆς αὐτῆς ἐρωτήσεως, ὦ φίλε Μένων, 
τί ἔσιν ἀρετὴ, εἰ μετὰ μορίου ἀρετῆς πᾶσα πρᾶξις ἀρετὴ 
ἂν εἴη "ὃ; 

4 θὶο οτπηδϑ οσοάά. ηἱρ φιοὰ 
δἰῖχυοϊῖ θογιπὶ πράττοι. Υυ]- 
ϑϑῖα δηῖθ 6.9 πράττοις, ν9] 
πράττῃς, δΘιδὶ ΟΣ 118]6 βδϑάιυϊᾶ 
οογγθοιοῦθ,. Ομρρθ Οτεδθοξ 
Ῥοβῖ [ππητίνυστη ῬΘη ἀθηΐθαι ἃ 
Ῥοίβοῦᾶ ἱπάοβηια, ἰογίδπι 
δσβοῃδᾶτη ρομλυῃξ δὶ [,δέϊηϊ 
ἜΣΘ βθουπάδη: Μιὰ. Ογδμπηπηι. 

6. 129. (116.) ΟΡ 8. 6. εἰ 1ηξγ, 
δ. 38. ἃ. Οεἰῖ, 10. Δ. Ηρὶπα, 
Δὰ Θοεγρ. 26. ἴπ ρ᾽θηϊοσῖ 8θ.- 
τοῦθ δὰ πράττῃ δυ δ] θοῖιπι 
ῬΟΠΘΥΘΩΣ βδἶνθ τὶς δῖνθ ρδυῖϊ- 
οἰρλστι ο͵υδάραμρ γργῦϊ, ἰιῖς ὅ 
σιράττων. 

5 Ψωυϊσρ Ἰοσυϑ δῖθ τᾶ δοῦὶ- 
Ῥω Τὶ οὖν δὴ τοῦτο ᾿λέγω; 
.ΣΩ.. “Ὅτε ἐμοῦ δεηϑέντος κ. τ. λ. 
Εατυτ νϑεροόοτσι ῥεῖτηδ 7ΐ -- 
λέγω; ἩἨειμάξιν - ϑοοταιὶ δι ὲ 
Ὧρει δίδιπι σχοϑροῃά θη ( ὅτι 
ἐμοῦ --- υτἱθυτῖ, 14110 118 ΘΧΘπι- 
ΤἾ15 τἴχιιδ ]υ8}1ἃ δμηϊ Ῥχοίδρ. 

[] 343. ὰ 

᾿Ἀέγω; ὅτε οὗτος ὃ τρόπος ἣν 
τῶν παλαιῶν τῆς φιλοσοφίας " 
οἱ εχ ἤοο ἴρδϑο ἀϊδίόρο Φ. 39. 
πρὺς τί οὖν δὴ λέγω ταῦτα; 
πρὸς τὼς δόξας τὰς ἀληϑ εἴς. 
Οομῖτα αυθπι δολέείργεπαοΐδν 
οὔδοεναὶ, Βοσ ρῃ δοτὶ θὲ 
ὩΌΣ Δρρ]οαῖο ἔδοϊθηάδ δι 
Ῥτοροβιποηΐδ Ἀ]Ἰου)υδ, αυᾷθ 
τῖΔ0 
ἌσΘΓΘ βδῖῃν. Ηος διιῖθηι 
Ὠυ)υ5 Ἰροὶ πο 6666, ἴρ48 16]- 

χοῦ δὴ ἕνεχα ταῦτα 

βερθοῖα ὩΪ811} δά σϑτι. 
νἱ 

τοῦτο γάρ ἐξὶ λέγειν, ὅταν λέγη τις, ὅτι πᾶσα 

ἔς Ἰοροπάυπι ΟἹ πὰ ῬοΡ ΟΣ 6- 
ῬΒαῖ: Τί οὖν δὴ, εἰ τοῦτο λέγω: 
Νιυης νυ]ρδῖδπι {ἃ ΘΧΡ]οΔπ- 

, ἀδπὶ οδηβοῖ: τί οὖν δὴ ὃν τοῦ- 
τὸ λέγω; ΜΙΏΣ νόχὸ ῥϑγδιιδϑιιι 
δεῖ λΐὰ δϑο ἀϊβιηριθηδ 68- 
86, υἱ ργδθϑϑιιωηῖθ 58:18]108ιι- 
ΤΟ ἴπι ἴθχῖι πὶ ροδυΐ, ΟΣ, 
ΟΥρῖυ!, ρ. 398. ἃ, ἘΡ. τί 
ον δήν ΣΏ. Ὅτι οἶμαι ἐγὼ λέ- 
γδειν αὐτὸν κι τ. δ. Οἱ δηῖο ὅτε 
ἀιθηῖθ βδιροἰθηάιπι θεῖ τοῦτο. 
λέγω. Ἰῖθτλ δὴ νοο6 ὅτι ἴπ- 
ἔτ 39. ς, Τί οὗ δή; Σ. Τῶν 
ἐκείνου ----« ΟΟὨξ. οἴτδιαι ΟοΓβ. ἢ. 
491. ἃ. ---νῦν δὲ οὐχ ὁμολογεῖς ; 
ΚΑ4. "Ἐγωγε. τί οὖν δή; ΣΩ. 
Ὅτι οὐ ταὐτὼ γίγνεται κ. τ. ὃ. 
υπθ δρρᾶγοι, πὩοβῖσγο ἰροο 
ἌἜγωγε β8ῖ1νθ φυδ]οοιησυθ ἃξ- 
Πγπιδη αι ξογται] δηλ δήθ τί οὖν 
δή; τιθηῖθ δυρριθηάδιαι Θ689.. 
Οομξ. σοῖρ. 151. 6. 

,.. δῖ. ρέὸ δεῖ α᾽ 5οτιρεὶ 
ταϑουηΐϊθμα (οαἀά. θη. Σ' αἱ 

ΤᾺΝ 2.-- Ῥαυϊ]ο δηῖθ ῥτὸ ὅλην 
ὁοὰά, ορῇ, δὲ μῖυξ, τρῖγρ οαη- 
6θῆϑι; ὅλογ. τς 

δ 118 πυπο Β6. Ῥζο νι ]ϊβδῖο 
ἢ μετὼ μ. 6 Ἐϊεῖηο (εἰφωμξάεηε ---- 
41) οἱ 6 οοἀ. Ῥᾶς. Ε' πη 'χιο 
εἰ διιμεδβοσϊρίυπι. ᾿ Ῥᾶγβ οράϊ- 
ουπι ἥ : υπᾶϑ ἔθοθυθ εἰ ἡ με-- 
τὸ μ. ἃ. πᾶσα πρᾶξις, χυοὰ δᾷ 
80.890 τδῖοιθηι θοθδϑᾶσεμηι 
γἱάρραμως διχξωνίο, στρῖΣ οὐπὶ 

δεῖο 



26. 

ἡ μετὰ δικαιοσύνης πρᾶξις ἀρετή ἐςξιν. ἢ οὐ δοκεῖ σοι. πά.- 
λὲν δεῖσθαι τῆς αὐτῆς ἐρωτήσεως; ἐλλ᾽ οἴεε τιγὰ εἰδέναι 
μόριον ἀρετῆς, διτι ἔςὶν, αὐτὴν μὴ εἰδότα; ΜΕΝ. Οὐκ 

᾿ ἔμοιγε δοκεῖ. ΣΩ. Εἰ γὰρ καὶ μέμνησαι, δτ᾽ ἐγώ σοι ἄρτι. 
ἀπεκρινάμην περὶ τοῦ σχήματος, ἀπεβάλλομέν που τὴν τοι- 
αὐσην ἀπόκρισιν, τὴν διὰ τῶν ἔτε ζητουμένων καὶ μήπω 
ὡμολογημένων ΄ ἐπιχειροῦσαν ἀποκχρίγεσϑαι ὁ. ΜΙ͂ΕΝ. Καὶ 
ὀρϑῶς γε ἀπεβάλλομεν, ὦ Σώκρατες. ΣΏ. Μὴ τοίνυν, ὦ! 
ἄριξε, μηδὲ σὺ, ἔτι ζητουμένης ἀρετῆς ὅλης ὅ,τι ἐςξὶν, οἴου 
διὰ τῶν ταύτης μοῤίων ἀποκρινόμενος δηλώσειν αὐτὴν ὅτῳ- 
οὖν, ἢ ἄλλο ὁτιοῦν τούτῳ τῷ αὐτῷ τρόπῳ λέγων, ἀλλὰ 
πάλιν τῆς αὐτῆς δεήσεσϑαι ἐρωτήσεως Ἶ, τίνος ὄντος ἀρε- 
τῆς λέγεις, ἃ λέγεις δ. ἢ οὐδέν σοι δρκῶ λέγειν; ΜΕΝ. 

ΜΕΝΟΝ. 

ζϑο πᾶσα ποι ΐθ. Οδνθ Ουδησυὰκι ορο ἔῃ φοεϊοσϊο- 
δυῖθπι ορίδιίνιιι οἰμτι ὖν Ῥ6η- 
ἄθγθ Ῥυΐθβ ἃ 1110 ες. ΝδιαἜ:Ξ 
οἴτδιι δρδοϊυῖθ πο ἀϊοὶ Ῥοῖο- 
ταὶ, πᾶσα πρᾶξις μετὰ μ. ἀ. 
ἀρετὴ ἄν ὁδη. : 

6 Ὦθ νθ69 πού ν. πὰ, 

7 Ψοεῦθιυμι δεῖσθαι νοτὰ δυὰ 
εἰρηϊδοβίοηθ, αυδὸ Θεὲ οριξ 
λαδενο, 411ῖον ῃϊο δίδγθ πδαιιὲ 
ὨΪϊδὶ δι αι !θηᾶο ἐχεῖγον δὰ 1}» 
Ἰυὰ ὁτῳοῦν τεϊδῖυπι: αυόδὰ 1Δ4- 
πιθχι ΣΔΔΡΏΟΡΘΕΣΘ ΟΙ611σοῖ, οὐπὶ 
11} ἀρρδγοαῖ συοὰ δά ἐποοῦ- 
οἰπηδια ἐβῖδηλ δι σι σι! 6011" 
Ῥυϊονῖε δοσιρίογθσι, 74πὶ οὐπὶ 
ΣΖΩΘΙΠΟΥΔΡΙΠἃ νοτῦδογιαι δεῖν οἱ 
δεῖσϑαι ἃ ἸἰΡγαιὶϊδ σοπἔμδο- 
Τυπλὶ ΘΧΘΙΡΪᾶ Ῥσχοδίθηϊ δρυά 
ϑομδθἔοσ. δὰ ΠὨιοηγβ. 46 (οη- 
δεῖν. δ6, οἱ διυγζίωπι πὰ δεῖσθαι 
δ ἡτιπι. 2, ἴηι: ἴδ ΔΙ  χυοῖ, 
4υδ6 δάπιοάιι διαδρϑηδιπι ἴθ6 
ἨαΡοαπῖ, Ἰρεῖὴθ μοίϊυβ δοσὶ- 
Ῥίου μᾶὴῆς διβηιβοδίϊοπιι 
οσπι ΔΊΣο τι, 10 Δ111}8 νϑῦ- 
18 8821[18 ορδνῖδιι, ἰῇ ἢος αυο- 

αυ8 ἀἴδυδο: ἀδ θὺ αυϊάθηι΄ 
ΧΡ] ογδῖιπει τ ἡμπς Θεῖ, 
δθηδιιπι 6.8 συοὰ 6ϑὲ ορως 
6.6 ἰὸς ἀθα1889 δογιρίοσζομι : 
566 υἱγιηι δεήσεσθαι ᾿τἴδ ἐἾ6].- 
Ἰιροηάυσπν, δὴ δεήσειν ΠΟΥΓΙ- 
δομάυπι, ε:ῖ, ἀμ 1ῖδεῖ ροϊοεῖ, 

4 

νῷ ἴῃ ποϑίσγμ 

, οὔδε ἐν ὄντος ( 
ν 

γζοῖὰ πο]ϊηο τδίξουθαι, νἀ θη 
δυρίὰ (ἃ.) ἴῃ 1ρδὰ μεϊπεδειδ 
ὙΟΓΌΣ ἔογπια, δεῖ οὖν σοι πά-- 
λιν --- ἐρωνήσεως ΟἸδικ. οἱ γαῖ, 
ἄδιο δεῖται οὔν. 

8 Ἐρτορὶα βιδθοῖ δϑύβοῦΣ 
Βεονιαθ, οὐὐἰὰ θδιΒ νιχῖυ- 
ἤδιτι Θ08690 εἶν618., συ δἃ ατ|ᾶθ 
ἀϊοῖδ, σοηνθηϊδοῖ." ΟΕ. 
ϑδιβρηυπι ᾿ ἴδθθ ἐηϊθεζορϑῖσζο- 
αδ ἤοῃ φοπθηάιι ροδῖ λέ- 
γεις; ΟὈΠχυᾶ οῶϊπι δὲ ἐπῖθσ- 
Σορδῖϊο β βάρει Δ 111ο δεήσε- 
σθαι. ΟΣ, 5. 3. τ, 11, -- ἘΣ 6ὁ 
δυΐοτ, αιιοάψοιρτα μά 68, ἐκεῖ- 
ψο ὃ τυγχάνει οὖσα ἀρετή, οἂ- 

υθ Ἰοσιεῖι 
Ῥιο ὄντος ἰπιτιιάδε οὔσης... Νιι 
ἰὰ ἰπέτα συοαμθ, 6. 28. υνῖ 
Ῥοοῖ 1118 εὖ ἔς!» μὴ ἄρε- 
τὴ -- Ἱπέογίυς πιοχ: “Ὅτι τοῦ- 

86. αὐτοῦ δὲ- 
δακτόν. ΑἸς. 1, 24, ἃ. πῶς οὖν 
λέγεις περὶ ἀνδρίας ; ἐπὶ πόσῳ 
ἂν αὐτοῦ δέξαιο ςέρεσϑαι. Αἀὰο 
{86 ΔΡΈΟΤΔ αἴἴδπι δίξοσι ΗἩϑιη- 
οὔῆιιβ δά Η:ρρ. τωδ]. 43. ζτὸ- 
τὴπλδ 1πὰ 6 ᾿ἶδτο 1. ἀθ 
ΘΡ. Ρ. 386, ἃ, ἐπειδὴ δὸ οὐδὲ 

» τοῦτο ἐφάνη ἢ δικαιοσύνη ὃν ---. 
Νοο τὐΐϊηῦϑ δυς ἔδοϊε 2] υἀ, 
αυοὰ πι8}6 ἰοπῖαρδὶ ϑίορβα- 
Ὡ118, ΤΠΕΓΆ 8. 28. οὗτοι φανερά 
ἐςε λώβη. “ΒΕ 

ι- 
ν 9 



 ΜΕΝΙΩΩΝ 
Ἔμοιγε δοκεῖς ὀρθῶς λέγειν. ΣΏ. ᾿Απφωριναι τοίνυν πάλιν 13 
ἔξ ἀρχῆς" τί φὴς ἀρετὴν εἶναι, καὶ σὺ καὶ ὃ ἑταῖρός σου ; 
ἍΠΕΝ. Ὧ Σώκχρατες, ἤκουον μὲν ἔγωγε, πρὶν καὶ συγγενέ-. 

.80., σϑαι σοι,. ὅτι σὺ οὐδὲν ἀλλο ἢ αὐτός τε ἀπορεῖς καὶ τοὺς 
ἄλλους ποιεῖς ἀπορεῖν" καὶ νῦν, ὥς γ᾽ ἐμοὶ δοκεῖς, γοητεύ- 
εἰς μὲ καὺ φαρμάττειξ καὶ ἀτεχνῶς κατεπάδεις, ὦστε μεςὸν 
ἀπορίας γεγονέναι. καὶ δοχεῖς μοε παντελῶς, εὖ δεῖ τι καὶ Ὁ, 
σκῶψαι; ὁμοιότατος εἶναι, ἐό,τε εἶδος καὶ τώλλα, ταύτῃ τῇ. 
πλατείᾳ νάρκῃ τῇ ϑαλαττίᾳ '. καὶ γὰρ αὕτη τὸν ἀεὶ πλη- 
σιάζοντα καὶ ἀπτ γον ναρχῷμ ποιεῖ" καὶ σὺ δοκεῖς - μοι 
γῦν ἐμὲ τοιοῦτόν τι πεποιηχέναι, ναρκᾷν, ἀληϑῶς γὰρ ἔγω- 
γε καὺ τὴν. ψυχὴν καὶ τὸ στόμα 5 ναρκῷ, καὶ οὐκ ἔχω ὅ,τι’ 
ἀποκρίνωμαί σοι. καίτοι μυριάκις γε περὸ ἀρετῆς παμπόλ-ς. 
λους λόγους εἴρηκα, καὶ πρὸς πολλοὺς, καὶ πάνυ εὖ, ὥς γε 

ἐν ΄ ἷθ “ῳ Α 6 7 7] Υ 7 ἐμαυτῷ ἐδόκουν" γὺν δὲ οὐδ᾽ διτε ἐξὶ τοπαράπαν ἔχω εἷ- 
πεῖν. καί μοι δοκεῖς εὖ βουλεύεσθαι οὐκ ἐκπλέων ἔνϑένδε, 
οὐδ᾽ ἀποδημῶν. εἰ γὰρ ξένος ἐν ἄλλῃ πόλει τοιαῦτα ποι- . 

4 “ἢ 5» Ἃ δ᾽ 3 . 4 “« 

οἷς, τάχ᾽ ἄν ὡς γόης ἀπαχϑείης ὁ. Σ,Ώ. Ἰανοῦργος εἶ, ἃ. 
« 

1 Ἡιῆ7]ιι8 Ρἰβοῖα νἦπι, 18 ἴοτο 
Ῥοζϑαι διπρϑηῖτὶ ἰη)}1οῖ, 618- 
δῖος ἀδβοῦθὶε Ορρίδηυδ “4- 
δυτ. 2, 56 .-- 85, οἵ 3. 149 

8644. οἵ ΟἸδυάίϊδηιι5 Ἐρίρε, 8. 
γιῆ: δὲ Ατἰδῖοιῖ, Η 1981, Δηιϊπιδὶ. 
9, 37. Δοιδους 49 Ν. Α. 1, 36. 
9, 11. Δητφομπυβ Ομριγεὶ. 43.. 
ῬΙυΐδιοῦ. 49 δο]]οσῖ, ξηϊαι. -- 
ῬΙϊηΐυς Η. Ν, 32, 1: ἐογρϑᾷρ 
εἰἰατησὲ Ῥγοομῖ δὲ 6 ἰοηρὲπο 
4:99, νοὶ “σἱ δαρίᾳ οἷγβανε αξ- 
ἐὐπραξιι", φμαπιρὲν μγαεναζιαϊ 
Ἰαεογὶ ξογρδεεοιμπιῖς οἵ 9, ἀ2: 
χιονὶξ ξογρεαάο νὲπι ματχι ἔρσῷ 
χιοτι ἐογρϑίοόπι, οοῖ, ΟΕ. 
ῬἈγεὶοῖβ Ὡοἰδοῖπηβ Ῥἑδβοῖϑ, 
πο ἀϊοῖμε αήᾳ ξογρδάᾷο, 
Ῥγαθοῖριιθ ᾿ωνθαν 1. ταδὶ 
ΜΜοάτιθέγθηθον Ὑ1᾽1 ο)ις 6}8- 
οἰγίοα οἵ Ἰογμβθάξηρης οεποϊξ, 
οἱ βυϊ᾽ἴδθιπι ργάνθαι 1πηρ1}- 
δ... Ου͵μβ γερῖ 8 “Ή]118 6ῖ- 
ἴδιι τιθδὲ 111 4601, αὶ 161» 
τὼς Ογπιποξβμς φἰθείγίοι:, οὲ 
Ῥεονθηῖ ϑυτηδηιᾶ. ΒΕ. 

3 δης ργὸ νυϊβαῖο σῶμα 

- 

νδιιϑίδῖθπι οὐμὰ Εϊολῃο. Ῥγδθ- 
θεπέξ οοὐά, ορῇς οὲ ρΡ]υτι πεῖ, 
φυφαι ΠΠΙΓΊΟΝο αμοχυθ Ῥγοβᾶ- 
ἴδια βάρηϊοσ πῶς ϑροπος 
Νδηιν νι]ρατιϑβίσια 111Δ δηῖπιξ 
δὲ ΟοΥΡοσ8 αἰδειμοῖο. ἀὰ πᾶ" 
δι νοοδδυϊοτωπι 1]Ἰοταπι δ.» 
τ] πυάϊηθ ποῃ μοῖμ!ξ ποῦ ἀῃ. 
ἜΣΑΓΘ ἵΠΥῚῸ δογιρίοσθ ἔθσίυπι: 
οομῖτᾶ ςόμα ῬὉτο σῶμα, δὲ Βασ 

,Ῥειαβίυδ. δου ρίμαι ξυϊδβοῖ, 6- ΄ 
0 σοχίθ ΠἸγανῖιδ δητιϊδεθοῖ. 
Ορίλαιθ διιΐοπι ϑᾶπι μὲσ. ς0Υ- 
γοΣ8 ῥᾶιίθι Ὡομαϊλδὶ ΡΒ] δῖο 

18. ατιδσπι 80184π ΔΆ 1116 τοῖς 
Ροῦ» θαι δϑηϊῆςδὲ Νίθηο, 
ἰγδηβῖτθ ἀθθμι.. Οὐἱ δὲ ἀο ἴο- 
ἴο Ὦοσ ΟΟΥ̓ΡΟΥΘ Ῥγϑεάϊολσεῖ τὲ" 
᾿ἀϊο}}6 πίμαῖμδ νἹἀογοῖις. Οοτ- 
Ῥὺϑ8 ἴσγρθεθ ἔδοϊξ ἰογρβάο, 50- 

Ο ΟΥδῖθ8 ὨΟΧΣΟΣ δηξηλτη δὲ 10. 
υοΐδιι. 

ὃ ι᾿4πϑίγειν δἰ πιρι οτος ἀϊ- 
εἶναι δορί βδισιθ διρωϊβοαᾶϊ δὰ 
γυατοῖυμ ν8] :θ σμοϊοάτδπι 
ΤΡΘτο, ᾿ϑηιοϑίδ. Ρ. 431. 1. 
ἐπειδὴ δὲ ὁμολογοῦσι». ἀπα- 

| γειν 
͵ 

᾿ 
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28 ΜΕῈΝΑΩΝ. 

οὖ Μέτων, καὶ ὀλίγον ἐξηπάτησάς μ. ΜΕΝ. ΤΊ μάλιςα, 
ὦ Σώκχρατες; ΣΏ. Γιγνώσκω, οὗ ἕνεκά με εἴκασας. ΜΕΝ. 
Τίνος δὴ οἴει; ΣΏ. Ἵνα σε ἀντεικάσω.͵ ἐγὼ δὲ τοῦτο οἷἵ- 
δα περὶ πάντων τῶν καλῶν, ὅτι χαίρουσιν εἰκαζόμενοι“ λυ- 
σιτελεῖ γὰρ αὐτοῖς" καλαὶ γὰρ, οἶμαι, τῶν καλῶν καὶ αἱ 

. εἰκόνες ". ἀλλ᾽ οὐκ ἀντεικάσομαί σε. ἐγὼ δὲ, εἰ μὲν ἡ 
νάρκη αὐτὴ ναρχῶσα οὕτω " καὶ τοὺς ἄλλους ποιεῖ ναρ- 
κᾷν, ἔοικα αὐτῇ" εἰ δὲ μὴ, οὔ. οὐ γὰρ εὐπορῶν αὐτὸς, 
τοὺς ἄλλους ποιῶ ἀπορεῖν δ' ἀλλὰ παντὸς μᾶλλον αὐτὸς 

ἀπορῶν οὕτω καὶ τοὺς ἄλλους ποιῷ ἀπορεῖν. καὶ νῦν περὶ 
᾿ ἀρετῆς, δ ἔξιν, ἐγὼ μὲν οὐκ οἶδα" σὺ μέντοι ἴσως πρότερον 
μὲν ἤδησϑα, πρὶν ἐμοῦ ἅψασθαι ἴ- γῦν μέντοι ὅμοιος εἶ 

. οὐκ εἰδότι. ὅμως δὲ ἐθέλω μετὰ σοῦ σκέψασθαι καὶ συζη- 
14 τῆσαι, ὅ,τι ποτέ ἔςι 5. ΜΕΝ. Καὶ τίνα τρόπον ζητήσεις, 

ὦ Σώκρατες, τοῦτο, ὃ μὴ οἶσθα τοπαράπαν, ὅδι,τε ἐξί; ἢ 

γεῖν δήπου προσῆκεν. Τγϑὶδλαὲ φΟΠοΘρΙ, Ὡδαυθ ΔΉ αοι ἃ 
σΟΠΊν. Αροταῖ. λωποδύτην ἀπής ἀείοεῆν. Βιξ. . 
γαγε. οΟἰυχ 8, 9, 102. πε . ᾿ 
τῶν ἕνδεκα; --- ἐπεμελοῦντο τῶν οἵα Υ Οἴγαππι, δ. : “4. (431. 
ἂν τῷ δεσμωτηρίῳ, καὶ ἀπήγα- 
γον κλέπτα. ΟΕΡ. 8.80]. 6 ὕε ἀπορεῖν ἀθ ιδθδιίδηῖθ 
δὰ ἢ. 1. ὡς κακοῦργος παρα- 
δοϑθείης εἰς τὸ δεσμωτήριον. Ῥ]6- 
χΣι88 ἔογηί δδ ΠᾶΡθ68 6. δ. 1π 
Οοτᾷ. Ρ. ἀδ6. ἃ. εἰς τὸ δεσμω- 
τήριον ἀπάγοι: δὶ νιὰ. Ἡοιηὰ, 
Αδδο ἴῃ. 6, Τίπλδρος. Ῥ. 159. 
τὸν ξένον πρὸς τὸν ἄρχοντα ἀπή- 
γαγεν-. 

4 γιάοξυιν Μίδηο δὲ ρυΐοπος 
Συ 886, οὲ διιδίουθ ρ]ιγ05 Ππᾶ- 
θυυΐϊδ66: νι. διιρτὰ ὅ. 9. [1, 
Ῥδῃ. 3.1 Οὐπι δυΐοπι ἀθ Ρὺ]- 

᾿ ΘΠ μΔἴπ6 ξογιιᾶθ Βῖο Ἰοαυᾶ- 
ἴων ϑοοζδῖθο. ἴρβθαιθ Νίθηο 
Βυρτδ ἀϊχοῦῖῖ: τό τὸ εἶδος καὶ 
τἄλλα, νϊάοῖυς Μϑῃο ἴω οοπι- 
Ῥαταϊϊουθ ϑοοσγαῖθ οἷπὶ ἴού- 
Ῥοάϊηθ δάάϊϊοαιιθ δριιμϑῖο τῇ 
πλατείᾳ, τΟΒΡΟΧΙΒ86 δ811}}} ἃ 
δοϊθπι ϑοοσδιῖβ, π|ι80 διπιᾶ 
δρδὶ ογαῖ οὲ 51:]ϑῆϊτι χϑξογθ- 
θαῖν υὐ ἃρυὰά γνοϑΐϑγοϑ ἰδριτυσ, 
οἱ 'ρδθ δδοριι δ οοδίι8 Θεῖ, 
Ουΐρρο Μϑπο ἰοίϊθ6 σϑξιεῖϊδ- 
ἐσδ, 1χᾶπὶ δία οὐπὰ ἀρίοσθ 

δὲ ἀιριιδηϊὸ ἀϊοϊξεις, 1ἰὰ εὖ- 
πορεῖν ἀθ εο, 4υἱ σργῖδπι 811- 
ου)]ὰ8 σοὶ βδοϊθηξῖδπι πμδροῖ. 
Οὐδ ταῖϊϊοῃϑ βαϑρίυβ [8δ5 νο- 
668 ἰπίθσ 8586 ὀρροῃϊξ ΡΪδίο; 
6. 5. ἴῃ Ῥμδδοάοπθ ὑ. 8). ο. 
εἰ ἀπορεῖτον, μηδὲν ἀποκνήσητε 

“φαὸδ ἐμὲ ξυμπαραλαβεῖν . εἴ τι 
μᾶλλον οἴεσθε μετ᾽ ἐμοῦ εὖπο- 
ρήσειν. 11Δ δὲ δά͵θοῖϊνο εὔπο- 
ρος υἱὲτυν ἱδ᾽:4. Ῥ, 86. 4, εἰ 
οὖν τις ὑμῶν εὐπορώτερος ἐμοῦ. 
τί οὖὔχ ἀπεχρίνατο; ΟΕΡ. 

7 Ἀδδριοϊξν ποο νοσδο 6082- 
Ῥδγαῖΐο οὑπὶ ᾿ογρϑάϊηθ. 

8 Ουοὰ ϑοοταῖθ5 Πϊο Ῥτο- 
ταῖς, ποῖ Ὀέδεδιδὶ 1πιρθ61" 
ἴι8 ρΡοδῖθδ δὺ ἴρβδο Μβῃοῦθ, 
υδθγθηΐθ δθι6] δὲ ἐΐϑγιιπι ἀθ 

Α]ὰ τϑ. Ῥοδίγθιο ξβϑιϊἀϊθπίθϑ 
δης ἀἸδαυ θη οηθηι ἄἀο 60,. 

ἀυτὰ 818 νἱείι8, οὲ Ῥεορθγδῃῖθ 
ΔΙ Ῥυγιοσγοσι 11184π|, Ὥυπι Ῥοϑ- 

81: δά ἀϊδοὶί, 815. . 
. .« Οοἰϊ. 

-«ααἱ 
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ποῖον 1 γὰρ ὧν οὐκ οἶσϑα προϑέμενος, ζητήσεις; ἢ, εἶ 
καὶ ὅτι μάλιςα ἐντύχοις αὐτῷ, πῶς εἴασει ὅτι τοῦτό ἔριν. 
ὃ σὺ οὐκ ἤδησϑα; “ΣΩ. Μανθάνω, οἷον βούλει λέγειν, ὦ. 
ἸΠένων. ὁρᾷς τοῦτον ὡς ἐριςικὸν λόγον κατάγεις ἢ; ὡς οὐκ 

[4] [4] ἄρα ἔξι ζητεῖν ἀνθρώπῳ, οὔτε ὃ οἷδεν οὔτε ὃ μὴ οἶδεν. 
᾿ Α 3 “Ὁ Ἁ “ὦ οὔτε γὰρ ἄν γε, ὃ οἶδε, ζητοῖ 5. οἷδε γὰρ, “καὶ οὐδὲν. δεῖ ᾿ 

». 51, 

τῷγε τοιούτῳ ζητήσεως" οὔτε, ὃ μὴ οἶδεν" οὐδὲ γὰρ οἶδεν, 
διτι ζητήσε. ΜΕΝ. Οὐκοῦν καλῶς σοι δοκεῖ λέγεαϑαι ὅς, 
λόγος οὗτος, ὦ Σώχρατες; ΣΏ." Οὐκ ἔμοιγε. ΜΕΝ. "Ἔχεις 
λέγειν ὅπη; ΣΩ. Ἔγωγε. ἀκήκοα γὰρ ἀνδρῶν τε καὶ γυ-᾿ 
ναικῶν σοφῶν περὶ τὰ ϑεῖα πράγματα.. ΜΕΝ. Τίνα λό-. 
γον λεγόντων; ΣΙ. .Αληϑῆ, ἔμοιγε δοκεῖν, καὶ καλόν. ΜῈΝ. 
Τίνα τοῦτον; καὶ τίγες οἱ λέγαντες; Σ42. Οἱ μὲν λέγοντές ἃ, 
εἶσι τῶν ἱέρέων τε καὶ τῶν ἱερειῶν, ὅδσοις΄ μεμέληκε ", περὲ 
ὧν μεταχειρίζονται, λόγον οἵοιατ᾽ εἶναι διδόναι. λέγει δὲ " 
καὶ Πίνδαρος, καὶ ἄλλοι πολλοὶ τῶν ποιητῶν, ὅσοι ϑεῖοί 
εἶσιν. ἃ δὲ λέγουσι, ταυτί ἐςιν. ἀλλὰ σκόπει, εἴ σοι δο- 

κοῦσιν ἀληθὴ λέγειν. φασὶ γὰρ τὴν ψυχὴν τοῦ ἀνθρώπου 
εἶναι ἀϑάνατον" καὶ τοτὲ μὲν τελευτᾷν' ὃ δὴ ἀποϑνήσκειν 
φαλοῦσι" τοτὲ δὲ πάλιν γίγνεσϑαι" ἀπόλλυσθαι δ᾽ οὐδέ- 
ποτε. δεῖν δὴ διὰ ταῦτα ὡς ὁσιώτατα διαβιῶναι τὸν βίον. 
»»Οἷσι γὰρ δ ἄν Φερσεφόνα ποινὰν παλαιοῦ ᾿πένϑεος δέξε- ὁ. 

΄ δ Ἐταρπιθηΐαπι πος δὰ Ριη- 
ἀλκὶ ΤἌΓδηοΒβ τοΐοει ϑοῤλποίαάον 

5 πὶ ΨΈΤΡΙ κατάγειν ἃ ὩΘΠΩΣ ἴῃ Ὅαγπι. Ρίπάαγίοον, ἔγαβ- 
ΟΡοτθ ἀιπιοῖδ. β'ρηιϊβοδιίοηθ δἃο- πηόπξ. Ῥ. 2ἦ. (Ὁ. 31. Εἀ᾿ πον.) 
«υϊεροοπάμτα ἐ658886 μη ν- ἴάοπι 1 Κεγεμεῆ ὥδον' βὲπο 
60; ὩδΠΔ δΘΙΠΊΟ ὈΥΘΥΊΟΣ αι- ἐἀαγε Ζ1εδεπ ὠπά ϑελνίβεεη, 

ἄδην ὩΟῺ δῖη)8 τίθ ἴδιο ἃ Ὁ. 53 δ6644. ζιδ᾽ι8 ἀ6᾽ Βοα 16- 
ἹΜϑῆοηθ ᾿ρ]οδίι8 δὲ ἀθάι. οο ἀϊτοριδῖ, οἱ 81109 οοῃβι πηι. 
οἷμδ 6βῖ, : 166 εο͵υδάοπι ροδίδθ Ἰοοοβ ἀθ 

, Σταπλογία! δῖθ δχοιῖλῖ, ἂρ 8]- 
5. δίοθαδθιιβ, χυΐ πᾶρο δὲ 808. τὴ] οδίθῃάιῖ, υπθ Ἀιηάδειιδ 

σιυθηϊᾶ Θχβογίρϑι, βοίι. ΔῚ, Ῥνυιπδρογῖοᾶ ἰδία ἀοσπλαῖα μιᾶι" 
Ἰερῖῖ: οὔτε γὰρ ἂν, ὅγε οἷδε, χτῖτθ ροϊμοει!, [Αἀ86 δοεσεολῆ, ᾿ 
ζητῶ. ἸΜο]τι8 οπιηῖηο ὅγε, δε ἃ ἧἰπ Ἔστι. ῬΡιηά. ὥμηι. 98. Ὁ. 
ἀδίογιιδ ζητεῖ, ΟΕ. ΟοἱἹδὶ,. 623.1] ἢδο Πδο 1ρ88 νθϑῦὸ Ῥιγ- 
γ8 Ῥἴδηθ οπιτ τ, ΝΕ ξΕαϊιουϊθ δὲ πιϊργδί! ΟῺ18 ΔῺϊ- 

᾿ τηογυλ ἀοοίτιηδ αἰδοῖ 56γ- 
4 Ῥῖο μεμέληκϑ ἃρυὰ ϑ8΄1΄.00. πίω δὰ Ὑ1γρῚ1. Αφηω. ὅ. 728 ̓ 

νιῖθδθ οχβίδὶ μεμελέτηκδη οὲ 8644. ἴυμπι ἴῃ ὨΟΙϊ89 ἴω ἢ 
δηῖθ ὅσιώτατα ΟἸιΐδϑιιπι 1 ὄὀχουζδα ἢ. 66ά δοᾳη. --- ΡΥο πο- 
ὡς. ΟΕ. 'Ῥδαιυΐϊο διυὶθ τῶν νϑῆι 818, 4606 ΡΙἄδιειι8 Πῖο 
δΔηῖθ ἱερειῶν οὔ. Ῥαχὶβ, Β Ε. οσοπείπιξ, Ρ]δϊομϑιμιλ ἰρϑιτα 
Ἀοοῖ. . δ, 6. δ. ΠΡΒδθάχ. ἢ. 2 9. Ὁ. 

1110 

1 Οο181]. ὁποῖον. 

΄ 
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} 

ΜῈΝ Ν. 
»ται, εἷς τὸν ὕπερθεν ἅλιον κείνων ἐνάτῳ ἔτει ἀνδιδοῖ ψυ» 
»χὸν. πάλιν. ἐκ τῶν βασιλῆες ἀγανοὶ, καὶ σϑένει πρανπνοὶ 
σοφίᾳ τε μέγιζοι ἄνδρες αὔξονται" ἃς δὸ τὸν λοιπὸν χρύ- 

15, ,)ὸν ἥρωες ἁγνοὶ πρὸς ἀνθρώπων καλεῦνται" “{4τι οὖν ἡ 

ψυχὴ ἀθάνατός τε οὖσα ', καὶ πολλάκις γεγονυῖα, 'καὺ ἑωρα- 

κυῖα καὶ τὰ ἐνθάδε καὶ τὰ ἐν ἄδου καὶ πάντα χρήματα, 
οὐκ ἔξιν διτι οὐ μεμάϑηκεν. ὥστε οὐδὲν ϑαυμαςὸν, καὶ π 
ἀρετῆς καὶ περὶ ἄλλων οἵἷόντε εἶναι αὐτὴν ἀναμνησθῆναι ", 

ν. ἃ γε καὶ πρότερον ἠπίζατο ", ἅτε γὰρ τῆς φύσεως ἀπ 
τς σὴς συγγιψοῦς οὔσης, καὶ μεμαθηκυίας τῆς ψυχῆς ἅπαντα, 
᾿ τροὐδὲν κωλύει, ἕν μόνον ἀναμνησθέντα, ὃ δὴ μάϑησιν καλοῦ- 

σιν ἄνθρωποι, τἄλλα πάντα αὐτὸν ἀνευρεῖν, ἐών τις ἀν- 
δρείος ἢ, «αὐ μὴ ἀποχάμνῃ ζητῶν. τὸ γὰρ ζητεῖν ἄρα καὶ 

ο. τὸ μανϑάνειν ἀνάμνησις ὄχον ἐςίν. οὐκ οὖν δεῖ πείϑεσθϑαι ἡ 

80. ᾿ 

τὴῖ}}] 9 ΔΏΏ08 σομ δίξ 1676, Ω0- 
ἴυπι 6βὲ. ., 

ΤΑτιΑτιῖθβ ἰθοοηθθ. Οὐοά, 
Ἄοη. υἵϑγαιθ οἱ δίο!. 1. ο. 
δέξητ 
Ψιηά. οἱ , θη. Σ᾽ ἐκ τῶν, ΟἸ]Ατκ. 
ἐχτὰν, Ἐατίδθ. Εἴ ἰὼ τοᾶτρ. ἐς 
τὰν: ΕἸἰοΐπυβ ᾿Θρῖ6506 νἱάδίυγ 

᾿ ἔς" ἂν --- αὔξωνται, μΑθ δῖ δηΐπὶ 
ἡμομσημθ ἐπ Υβες --- δρα- 
εἰαπξ. --- Βοσοξκδευδ ὩΐΕ1] τ 8. 
δΉΏΟΡΘΥΘ πιῖδὲ πἰδὶ «πιοὰ Ῥγοὸ 
ψυχῶν τοβατὶροῖε ψυχώς. Ουσὰ 
ὩΪΘῚ ἃ ΥἹὯΟ ἸΥΓΙΟΙ ΦΘΓΠΔΟΠ18 
ἀμ ἔλοῖμπι 6881; Ρᾶϊι!- 

οουδύθηϊιβ ρΡΓΟΏΠ ὨΔΧΘΙΣ, 
δἴπρυϊδεθ ψυχά» Το ΟἘΏΒ 1}- 
1Ἰαὰ κείνων, δὲ ξογαϊ τηνι ρ]11:- 
7819 τᾶν γτοϊαϊιπι δὰ ψυχᾶν, 
Ῥιηάδτιτι πο π ἀθάἄάθοοσζο. Ρ]6- 
ΩΝ δοσοι μεένων ἐνάτῳ ἀ δὲ 
ἔτει ψυχών δκάςου ἀνδιδοῖ. 

ς ἄν δέξεται, τι αυΐοτ 861. 
χα Ὁγτο παρ᾽ ὧν ἂν δέξηται. 

. Ψιά. 1]. β, 486.. δέξατό οἱ σκῆπ- 
τρον πατραΐον: 0», 88. Θέμιςι 
δὲ δέχτο ϑέπας: --- ὨΘ.. 4111 

᾿ ΦοΏδι}9 ΣΠΏΙΟΟΠΙ. 

1 “4τὸι οἷα Ῥορίίυπι Ῥηδθάξ, 
58. ὈὉδὲ νά. Ποϊηάδοτέ. --- [πὶ 
Ῥιοχΐανβ δοοϑάο ϑδίζσυνιο υἱιῖ- 
τσ καί ἀἈΔΕΛΏΔΙΩΙ͂ΣΙ, 

5 ἘΙΘΕΣ Ρο5866, υ 118 τὸ: 
, πιηϊδοδίυς.᾽ Ῥοιογαῖ βου θεῖθ 

οἵηντε. δβοὰ ἰὰυπὶ ὩΟΠ Ροδι18" 

.80ῖ[, Ρυῖο, αὐτή». 
αι. Ἶῦτο ἐκ τᾶν δῖον, οὐχ, 

8 ϑδορῖιδ ᾶΠΟ ορίῃἱοηθπῖ 

δοοζδιὶ ἰτίρυϊέ ΡΙαῖο, υἱ 18 
Ῥῃδθάοῃθ ρΡ. 72. 6. υδι δ’ 

- Βθ8, ὦ Σώκρατες, αἰϊ, εἴωθας 
ϑαμὰ λέγειν, ὅτι ἡμῖν ἡ μον 
σις οὐκ ἄλλο τι ἢ ἀναμνησις 
τυγχάνει οὖσα, καὶ κατὰ τοῦτὸ 

" ἀγάγκη ποῦ μᾶς ἐν πρυτέρῳ 
᾿ τινὶ χρόνῳ μεμαϑηκέναι» ὦ γν» 
ἀναμιμνησκόμεϑα κ' τ. ὁ. οἷ Ἢ 
Ῥμδθαᾶσ. Ὁ. 
ἔςιν ἀνάμνησις ἐκοίνων, ἃ ποῖ 
εἶδεν ἡμῶν ἣ ψυχὴ ΕΟ ΔΝ 
ϑεσα ϑεῷ. --- ἀναμιμνήσκεσυ α! 
δ᾽ ἐκ τῶνδε ἐκεῖνα, οὐ έδιον 
ἁπώσῃ εἴς. Οοηξετοηδιμ δι" 
Ὧθ δὰ ἀοραιδ ποὺ ἀθ τόρ" 
ηἰδοοηιίδ ΟἸσοσο Ταδο. ἷ, Ἂν 
Βοδιδέυθ ἔπ Οομδοῖ. 
εἰ Ρίαιοπὶς Μωσμα γμεγεοπαῖ Ρ6' 
γσωσι, Ομοὰ φμίημθ αἰϊεοιίν 
ἐπιπι τι 7" γ᾽ 07 ἰαἐμγ. 

4 Ἐ Ῥαιίεϊαϊβ Ο μδροῖ πέν 
νιά. ὧν σϑαι, Ἐ, Ἐ ἕπεσϑαι. δόξῃ δὰ 

ἴο. 7. τῇ τῶν πολλῶν 
ἡμᾶς ἕπεσθαι. 

6 Υυϊξ' 
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τούτῳ τῷ ἐριξικῷ λόγῳ. οὗτος μὲν γὰρ ἄν ἡμᾶς ἀργοὺς 
ποιήσειε, καὶ ἔξι τοῖς μαλακοῖς τῶν ἀνθρώπων ἡδὺς ἀχκοῦ- 
σαι. δδὲ δὲ ἐργατικούς δ τε καὶ ζητητικοὺς ποιεῖ, ᾧ ἐγὼ 
πιςεύων ἀληϑεῖ εἶναι 5, ἐθέλω μετὰ σοῦ ζητεῖν, ἀρετὴ δ,τι 
ἐςί. 
το, ὅτι οὐ μανϑάνομεν, ἀλλὰ ἣν καλοῦμεν μάϑησιν ἀνάμνη- 
σίς ἐξιν; ἔχεις με τοῦτο διδάξαι. ὡς οὕτως ἔχει; Σ᾿. Καὶ 
ἄρτι εἶπον, ὦ Μένων, ὅτι πανοῦργος εἶ, καὶ νῦν ἐρωτᾷς, 
εἰ ἔχω σε διδάξαι" ὃς οὐ φημι διδαχὴν εἶναι, ἀλλ᾽ ἀνάμνη-- 

,82, σιν" ἵνα δὴ εὐθὺς φαίνωμαι αὐτὸς ἐμαυτῷ τἀναντία λέγων, 
ΜΕΝ. Οὐ μὰ τὸν “41, ὦ Σώκρατες, οὐ πρὸς τοῦτο βλέ- 
νας εἶπον, ἄλλ᾽ ὑπὸ τοῦ ἔθους; ἀλλ᾽ εἴ "πώς μαι ἔχεις ἔγ.- 
δείξασθαι, ὅτι ἔχει ὥσπερ λέγεις, ἔνδειξαι δ. ΣΩ. ᾿Αλλ᾽ ἔξι 9. 
μὲν οὐ ῥάδιον" ὅμως. δὲ ἐθέλω προθυμηθῆναι, σοῦ ἕνεκεν, 
ἀλλά μοι προσκάλεσον " τῶν πολλῶν ἀκολούθων τουτωνὲ 
τῶν σαυτοῦ ἕνα, ὅντινα βούλει, ἵνα ἐν τούτῳ σοι ἐπιδεΐ- 
᾿Ξωμαι. ΜΕΝ. Ἱάνν γε. Δεῦρο πρόδσελϑε. ΣΏΩ. “Ἕλλην 
μέν ἔξι 15, καὶ ἑλληέζει; ΜΕΝ. Πάνυ γε σφόδρα, οἶκογε- 
νής. ΣΙ. ἹΠρόσεχε δὴ τὸν νοῦν, ὁπότερ" ἂν σοι φαίνηται, 
ἢ ἀναμιμνησκόμενος, ἢ μανϑώνων παρ᾽ ἐμοῦ. ΜΕΝ. ᾿4}- 

προσέξω. . 

δ Ὑυ]ρ. ἐργαστικούς. Α᾿π αν 
ΟΥ̓ΘπΙ .ξοΥπλᾶπι. 6Χ αιιδη Ρ].- 
τῖτ8 ἀοάϊς ΒΘΚΊΚΟΥ, 

6 Ῥαῦνυτη δεϊγαοϊϊνιηι, ἐ:- 
ληϑεῖ, Ῥήο νυ]. ἀληθῆιοχ ορεῖ- 
τοῖθ οοθα, “ϑδιιτιρδιὶ ΒΟΚΆΚθε. 
ΟΕ. 1.-1η4., πιςεύω. 

Ἴ Ῥιὸο (νυ]ραῖο) ἄλλ᾽ ἁπλῶς 
λέγεις, δῖον. Βαρϑὶ ἀλλὰ πῶς 
λέγεις. ΝΟ Ῥγουβιβ πο οπ1- 
ποθ, Οοἠῖίουπι δοσϊρίγαθ 
δ6Ώδιι8 δῖ: Νιεπὶ 14 τᾶ ἀτϊοῖδ., 
τἢ ὅ}}}}} ὀχοθριοωι ]οθολ19 δ11} 
Ἡδης δηΐπι νὸχ ἁπλῶς νῖηι 
δαδρένϑ δριίά Νοβίευπι μιδδοῖ, 
6. δ. πῃ Ῥμαρά.. Ρ. 1083. 6. σὺν- 
ωὠμολογήκαμεν ἁπλῶς τοῦτο. 
ΘΕ. γιά, Ἠοιπά. δὰ ῬΒαθάν, 
47. Θοῦρ. 53. ἔχ 5:141ΠὈδιιπε}ῖ 
ἔδθ δὶς σΟΠΟΘΒΒῚ βθηΐθην 
ἔιαπι δῖαιιθ πῶς πη 6 Του ρ9 
6 οοὐὰά. ἘΕἾον, χ. γαῖ, 2. 81ο- 

“Ὅδοο δαδιηορηϊδθυϑ, 

8 Αὰ νοχζδυπι ἐνδείξασθαι ν. 
δ. Βο]ϊπὶ ἐῃ ηοῖ. δὲ Α]ο:Ὁ. 1.2. 

9. (οἄ. Μίηπά. προσκάλεσαι» 
αιοὰ υΐῃ ρῥγδϑΐογαπι οὐδίδξ 

ΜΕΝ. Ναὶ, ᾧὦ. Σώκρατες. ἀλλὰ πῶς λέγεις 7 τοῦ- ἃ, 

΄ 

Ὥοσῃ μοέ πιο δάάϊξυστα; υἱὶϊᾶ», 
[ΟΣ οηΐπι δὶ ἔουτοδ Β1}}}18 
ΨΟΙΌΙ ταϑαΐὰ ἴπ οαηΐὶ Θὲ 8111. 

.ς δἷἴυγδ δ᾽ 96η81::: 8604 διιοῖϊογιῖδ8 

᾿ 

οοήϊουπ. - 

10 μῖἼήΎἼα ἴῃ Ἰηϊογγορδῖ! 9.6 816 
τ Ρ δῆτ Δ ΔΊ ΘΟ ΘΙ 4}10- 
τῖιδ ΘΧϑρθοίδι:. ορέπον', λαμαῖ 
ἀμδὶθ. Ψιά, ΟΒδτπὰ, 2. ΤῊ 8. 

᾿δοῖ. ἀ9, Ἑυτγῖρ. ΜΘ. 674. Ῥοχδ. 
ιξοτε διΐϊο πᾶθο :ῃΐοσγος- 
δδηᾶι ἔσγπια ἃ} 1118 μόξ πού 
60 αιοά πού π᾿ δυριιπηϑηῖδ- 
ΤἸΟῺΘ τθηλ δ η)6ἀ6 58118 οΟγίδτη. 
1ἰὰ Ῥοπὶδ υἱ ὩΟΤΏΪ81 ἀϊτογὶιδ 
Δ58ΘΏ 8:18 δχϑδρδοίθίυν, [δ ἃ μέν 
διιῖθι δ χυϊὰ τ οοῃδθηϊδ- 
ἀθΌσπι Θὲ δά γοπὶ πο 861" 
ἄδπι Ὡϑοθδδᾶσιιτλ Ῥοδοΐϊ, 

4. Ἰηοῖ-᾿ 



32. ΜΈΝΟΝ. 

ΣΩ. Εἰπὲ ' δή 'μοι, οὖ παῖ, γιγνώσκεις τεεράγωνον 
χωρίον ὅτι τοιοῦτόν ἐξι; 1.15 ΜΕΝΙΏΝΟΣ. "Ἔχωγε 
ΣΏ. Ἔςσιν οὖν τετράγωνον χωρίον, ἴσας ἔχον τὰς γραμμὰς 
ταύτας πάσας, τέτταρὰς οὔσας; 141. Πάνυ γε. ΣΙΏ. Οὐ 
καὶ ταυτασὶ τὰς διὰ μέσου 5 ἐςὶν ἴσας ἔχον; ΠΑ͂Ι. Ναί. 
Σ.Ώ. Οὐκοῦν εἴη ἄν τοιοῦτον χωρίον καὶ μεῖζον καὶ ἔλατ- 

Ριτον; ΠΑ͂Ι. Πάνυ γε. ΣΏΩ. Εἰ οὖν εἴη αὕτη ἡ πλευρὰ 
δυοῖν ποδοῖν, καὶ αὕτη δυοῖν" πόσων ἂν εἴη ποδῶν τὸ 
ὅλον; ὧδε δὲ σκόπει. εἰ ἦν ταύτη ὅ δυοῖν ποδοῖν, ταύτη 
δὲ ἑνὸς ποδὸς μόνον, ἄλλο τι ἅπαξ ἄν ἦν δυοῖν ποδοῖν τὸ 
χωρίον "; ΠΑ]. Ναί. ᾿Σ,(Ώ. Ἐπειδὴ δὲ δυοῖν παδοῖν καὶ 
ταύτῃ, ἄλλο τι ἢ δὶς δυοῖν γίγνεται; 1441. Τίγνεται. ΣΘΩ, 
Δυοῖν ἄρα δὶς γίγνεται ποδῶν. 1441. Ναί. ΣΩ. Πόσοι 
οὖν εἶσιν οὗ δύο δὶς πόδες, λογισάμενος εἰπέ. 141. Τέ:- 

α. ταρες, ὦ “Σώκρατες. ΣΩ. Οὐκοῦν γένοιτ᾽ ἂν τούτου τοῦ 

χωρίου ἕτερον διπλάσιον, τοιοῦτον δὲ, ἴσας ἔχον πάσας τὰ: 
γραμμὰς ὥσπερ τοῦτο; ΠΑ]. Ναί. ΣΩ. Πόσων οὖν ἔξαι 
ποδῶν; Π.41. Ὀκτώ. ΣΩ. Φέρε δὴ, πειρῶ μοι εἰπεῖν, πη- 

ς 

᾿ς ὑλέκη τις ἔφαι ἐκείνου ἡ γραμμὴ ἕκάφςη. ἡ μὲν γὼρ τοῦδε, 

1 Ἰποῖρὶὶ οἴθρδηῃδ δρ᾿βοάπκιπ, 
αιοά οχθπιρὶδι ργδϑθδὲ μαεευ- 

, τικὴς τέχνης ϑοογδῖί!8. Μαχι- 
χα 1ΠΠπ|8 ξυϊ1 50] γα ἀἴααθ 
ΔΥΒ ἴῃ 60, εἱ ὨΟίΙΟΩ 685 Οὔδ6ιι- 
188, 4188 ἰὼ Πποπιίαιβ αυᾶδὲ 
ἀογηιιηῖ, οχοϊίαγϑί, οἰ υτ οσ 8- 
4.0 Θἔξποογθε. 1059 ἀἰϊχὶς ἀγξετγι 
οδειξεξνίοζανγ, Ἰυ 68 δ᾽ αλ τα 
διῖθ, 41 νἹοῖϊ αυδθδινογδξ 
Ἰρδῖοσ. ϑάᾶθριιδ πος οδοιγιῖ 
δρυὰ ΡΙαϊοηθηι, ΟἸ ΔΙ. 851116 11 
μϑδοίθίο ρ. 1Ὺ8. 6. 150. Ὁ. 

[9 ΘΠ] γι  μοσὶ ἀθ μοο 6ρ18- 
οὐϊο δοηϊθηῖϊδ Ῥᾶυ]ο ἀϊνθιδᾶ 
οορποδοὶ ροῖϊθϑῖ 6 ποίδ 67:18, 
υλπι ἀδίαθδ δὰ ὁ. 17. δχῖσ. 
υἱδιλάμδ διιῖθηι ϑοογϑῖθβ δΠ1- 

Βυϊδὴβ ἤρινγδδβ, ἀθ αυΐρι8 1ο- 
αυθρδῖως οὐπὶ ριυυθῦο Μθηο- 
Τῖδ. ἴῃ, ΔΙΘηᾶ. τἱ} χη08 Εσγδξ 
νοίθγιιπι, ἀ611682689ὅ. Δ1Ε. 

Φ ΝοῺ (6 168, αυδπὶ οδα- 
ξοπαΐίεηε αἀϊουπῖ, δϑζῖρο οϑδῖ; 
δορὰ ἀθ δ]᾽ῖα χυδθ οχ᾽ δΙίοσο 
Ἰδίεσθ δὶ ορροδὲΐμηι δἰἴθχιαπι 

Ῥεε τοϑάϊμ χυδάχαϊμπι ἀυ- 
ον. ΘΙ πδαῖυν θηϊηι 4μ8- 
ἀγαΐυπη πιᾶ]δ. ἀϊν!βιιπι ἴῃ 
αιιδίϊοΥ, ποτ, υἱ νι 6γθ 65 
ἀμ ἤρυτα δρρίιοῖα ὅρῇο 1].: 
Ἰοχυϊίως δῖοι ἡτπο αυϊάθπι 
δϑοογῦ. ἀθ6. πιδῆοσὰ 1}1Ὸ αυδαάγδ- 
ἴο. 81Σ. 

3. Ψυϊραΐαπι εὖ ἐν ταύτῃ 568" 
δι. ἀοδιϊϊασλ ὉΠ 68 ἰΔΠ16 
οοὐϊοοθα βαεναμῖ, ΕἸοΐημδ νϑ- 
ΤΑΙ 8ουιρίι απ 1 οοὐΐοθ 1Π- 
νϑηθυδ, δὴ βἰομξ Ε΄, Α. ΥΥο]- 
διι86 οοη]δοίΐωαγα δεβδαούϊυθ δι: 
ὩοΩ ἀϊοδπι, ον σϑείθ: »9] 
Ἰδῖι8β ος ἀπυοτγιιπχΣ φ5εξ Ρ6- 
εἶμιτη --"". Ἐπιοηαδίτοχιοπι εἴς 
ἘΣ88: δὰ ατμ}8. ἃ τοχίι δίς 
σΘΥθΘ. ποῖδ5 ϑ8δθῖ, 

4 Πο ἄλλο «τι νἰὰ, πὰ. ο- 
οὐ]δηλ ἢ Ῥδυοῖ μὶς οοαά. 1Π- 
δθγμηῖ, διὸ ροδβὶ ἴῃ οδάθηι 
ξοσπλΐα οὔθ οδκι βογνϑηΐ, 
ΒΘΙκιοὺ ἴδιο σοηδίΔ 1180 Οδμ 5, 
8δἃ υἱτοδίχιθ ομιοὶῖ. . 

δ Ἧιο 
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δυοῖν ποδοῖν. τί δαὶ " ἡ ἐκείνου τοῦ διπλασίου;. 1:41... 
. “Ἴῆλον δὴν ὦ Σώκρατες, ὅτι διπλασία. ΣΩ. Ὃρᾷς, ὦ Μέ- 
νῶν, ὡς ἐγὼ τούτων ὁ οὐδὲν διδάσκω, .ἀλλ᾽ ἐρωτῶ πάντα; ἁ- 
καὶ γῦν οὗτος οἴεται εἰδέναι ὁποία ἐςὶν, ἀφ᾽ ἧς τὸ ὀκτώ- 
ποὺν 7 χωρίον γενήσεται. ἢ οὐ δοκεῖ σοι; ΜΕΝ. Ἔμοιγε. 
ΣΩ. Οἷδεν οὖν; 'ἹΜῈΝ.-. Οὐ δῆτα. ΣΏΩ. Οὔεται δέ γε, ὠπὸ 
“τῆς διπλασίας; ΜΕΝ. Ναί. ΣΙ. Θεῶ δὴ αὐτὸν ἀναμι- 
μνησκὄμενον ἔφεξῆς, ὡς δεῖ ἀναμιμνήσκεσϑαι. Σὸ δέ μοι 1] 
λέγε, ἀπὸ τῆς διπλασίὰς γραμμῆς φὴς τὸ διπλάσιον χωρίον - 

88, ζίγνεσϑαι; τοιόνδε λέγω" μὴ ταύτῃ μὲν μακρὸν, τῇ δὲ βρα- ᾿ 
χὺ, ἀλλὰ ἴσον πανταχῆ ἔξω ὥσπερ τουτὶ, διπλάσιον δὲ 
τούτου ὀχτώπουν. ἀλλὰ ὅρα, εἰ ἔτι σοι ἀπὸ τῆς διπλα- 
᾿σίας δοκεῖ ἔσεσθαι. ΠΑ]. Ἔμοιγε. ΣΦ. Οὐκοῦν διπλασίαυῦ. ὁ. 

᾿ αδτη ταύτης γίγνεται, ὧν ἑτέραν τοσαύτην προσθῶμεν ἐν- 
ϑένδε "; Π.41. ΤΙάνυ γε. ΣΏ. ᾿Απὸ ταύτης δὴ, φὴς, ὅξαι πος 
τὸ ὀχτώπουν χωρίον, ἀν τέτταρες τοσαῦται γέγωγέαι; ΠΑ], 
Ναί. ΣΩ. ᾿Αναγραψώμεθα δὴ ἀπ᾽ αὐτῆς ἴσας τέτταρας, 
ἄλλο ἐι ἢ. τουτὶ ἂν εἴη, ὃ φὴς τὸ ὀκτώπουν εἶναι; Π.1. . 
Πάνυ γε. ΣΏ. Οὐκοῦν ἐν αὐτῷ ἔςι ταυτὶ τέτταρα; ὧν ς. 
ἕκαςον ἴσον τούτῳ. ἐςὶ τῷ τετράποδε; 41, Ναί. ΣΩ. Πό-. ἡ 
σον οὖν γίγνεται; οὐ τετράκις τοσοῦτον; Π.Α͂]. Πῶς δ᾽ 
οὔ; ΣΩ. Διπλάσιον οὖν ἐςι τὸ τετράκις τοσοῦτον; ΠΑ." 
Οὐ μὰ Δία. ΣΩ. ᾿Αλλὰ ποσαπλάσιον; 1.41. Τετραπλώ-. 
σιον. ΣΏ. ᾿Απὸ τῆς διπλασίας ἄρα, ὦ παῦ, οὐ διπλάσιρν, 

ΠΗ 
-.-. 

δ ἩἨῖΐς οἰϊαηιὶ δαί ἃ οοὐὰ. πίδηι πολυ σσξιιπὲ 466, τούα 
ορτπιβ δε, δὲ ΟἹαγίς. οὉ- δὅζων οὐδὲν --- ἀλλὰ πάντα, χυὰ 
Ἰαῖυπι 1η6]}, Ὁ δἰπιρ] θα τοῦτον οἱ γϑρϑίϊξεαπι δίδεϊπι σὕ-͵ 
ἄμδτα Θοχθγοθὲ ορροδιηθπι, τὸς. Νθαιθ 1π 14118 118. ἄυδ]6 
δρΡθέηδσθ. Νδπι 810 4]1δὶ α0- δῖ τούτων, τοῦτον, νθ] ορίττηο- 
4πὸ 6. 6. Οὔγδῖυ]. Ρ. 894. ἀἅ. τυπὶ οοάϊουπι δΔΙ1αιἃ 6658 Ριυ:- 
Τοῖς μὲν δὴ κατὰ φύσιν γιγνο ἰδηὰδ 6ἐξ ἀιοϊονι, 
μένοις τὰ αὐτὰ ἀποδοτέον ὀνό-- ΝΞ Ξ- 
ματα. Πάνυ γε. Τί δαὶ τοῖς ἠ[Τ Τὰ Ἠϊο οἱ ἴπ ΕΘ ΠΈΡΙ 
παρὰ φύσιν -- ἢ οοάΐϊοεβ, Νυΐρσ ὀχτάπουν. Υιά. 

᾿ - ον. δὰ ῬΒ γα, Ρ. 412 - 15. 
6 Ορίΐηι: δδὴθ οοὐά, γαῖ. 

εἴ. ΟἸατκ. οὐὐὰ ἄυοδιυβ 8118 - 1 (ἀνθ οοτῆροηδυηι ὀγθάδθ 
Ρύδθθοηι μοάϊθ χυοά οτη! ἀὁ6-ὀ ἐνθάδε. Πι θηϊὰ 80] θη Οζαθ-. 
διἀθγαθαῖ Θο"]ο᾽ τ πι ο ἢ Υ, τοῦ: οἷ; πθο τπΐηϊ 1,411π|, ααΐ ΘοΞ 5 «- 

τον. Τδθθη να]ρδίαπι, αθ8Δ9 ἀδῆι πιοάο ἀΐοιπι ἀξ ἤας ραν». 
Ἐχοϊηξ οὲ ( οἱ], (αι παρϑὲ οὖ- . 6. Ὑιάθ Ῥᾶ:}1]1σ ῥσβὶ χαὲ ἐν» 
δὲν τούτων) διλοϊονϊ δῖ πἰτῦ,ὺ ϑόνδη ὡσαύτωφ. ᾿ 
τουϊδη ἄδην σὰ ἀπχίτου δι᾽ χιος ὸ : Αὰ 



34 ΜΕΝΟΝ. 

ἀλλὰ τετραπλάσιον γίγνεται χωρίον. Τ.41. ᾿«4ληθῆ λέγεις. 
Σ.Ώ. Τεττάρων γὰρ τετράκις ἐςὶν ἑκκαίδεκα 5. οὐχί; Π.1. 

᾿ ἃ, Ναί. ΣΏ. Ὀκτώπουν δ᾽ ἀπὸ ποίας γραμμῆς; οὐχὶ ἀπὸ 
᾿ μὲν ταύτης τετραπλάσιον; 11.411. Φημί. ΣΏ. Τέταρτον " 
δὲ ἀπὸ τῆς ἡμισέας " ταυτησὶ τουτί; Π41. Ναί. ΣΩ. 
Εἶεν. τὸ δὲ ὀκτώπσυν, οὐ τοῦδε μὲν διπλάσιόν ἔςι, τούτου 
δὲ ἥμισυ; 1411. ΤΠΠάνυ γε 5. ΣΩ. Οὐκ ἀπὸ μὲν μείζονο! 

ἔξαι ἢ τοσαύτης γραμμῆς, ἀπὸ ἐλάττονος δὲ ἢ τοσησὺί; ἢ 
οὔ; Π.Ὶ1. ἜἜμοιγε δοκεῖ οὕτω. ΣΩ. Καλῶς" τὸ γάρ σοι 
ιδοκοῦν, τοῦτο ἀποκρίνου. καί μοι λέγε" οὐχ ἥδε μὲν δυοῖν 

6. ποδοῖν ἦν, ἥ δὲ τεττάρων; Π.ΑῚ. Ναί. ΣΏ. Δεῖ ἄρα τὴν 
τοῦ ὀχτώποδος χωρίου γραμμὴν μείζω μὲν εἶναι τῆσδε τῆς 
δίποδος, ἐλάττω δὲ τῆς τετράποδος." 11.441. Δεῖ, Σ.Ώ. ἹΠε- 
ρῶ δὴ λέγειν, πηλίκην τεγὰ φὴς αὐτὴν εἶναι. Π411. Τρί- 
ποδα. ΣΏΩ. Οὐκοῦν ἄνπερ τρίπους ἦ, τὸ ἥμισυ ταύτης 
προσληψόμεθα, καὶ ἔξαι τρίπους; “δύο μὲν γὰρ οἵδε, ὃ δὲ 
εἷς. καὶ ἐνθένδε ὡσάύεως᾽" δύο μὲν οἵδε, ὃ δὲ εἷς. καὶ 

ἔ, γίγνεται τοῦτο τὸ χωρίον, ὃ φής. ΠΑ͂Ι. Ναί. ΣΩ. Οὐ- 
κοῦν, ἄν ἢ τῇδε τριῶν καὶ τῆδε τριῶν, τὸ “ὅλον χωρίόν 
τριῶν τρὶς ποδῶν γίγνεται; 11,441. Φαίνεται. ΣΩ. Τρεῖς 

Σ Αὐ τειτάρων οἱ δὰ ἐχκαί- ἴϊ, Ῥοβέθεϊιϑ Ἠος ἴῃ ϑδᾶεπι 
δεκα τωϑηὶθ ὧν ἐγννγες πο- ογδίϊοηϊβ δϑυῖθ Ῥᾶγϑ 1ϊ8 
δῶν χωρίον. 188 βοηϊνυ ΔΡδο]μῖθ οἷο πορ ροίθβί. 

οΥμᾶ- ᾿ππᾶθ ρϑηάδαδαὶ πο Παρ Ό1. 

3. Οϑάϊξκιιδ Ῥυϊαθδῖ' τέταρ-- 
τὸν αἷοῖ Ῥοδβεθ συδάτγδξιπ Α 
Β ς ἃ υἱ αυδιῖὶδ τδΓ8 συδάγϑ-. ἡ 
1 Α ΒΟ]. δα ουπιὶ τετρα- 

4 ΠΡ Β8Β 

ζ 

ς ς Ὧ 

πλάσιον ες ἀϊοΐιπι 8:1 ποῖ- 
181 ΧΟΣΡΘΟΙΙΣ ΤΣΏΟΣΙΣ αιιδαγδ- 

Οιᾶτθ ὩΏΣΟΘ νϑγὰ δεῖ 
ΣΙ ϑυιθηἀδιϊο, τοτράπουν. 

4 Οοὐῖοοε ορίϊην, οἱ Ῥ]υγΣπιι 
ἄυσο ἤγιαδηῖ λὰ χυοά οΧ.18- 
δου ρθουθ Αἰοα οΟ]]ΘΡῚ Εἱ 
ΘΧΡΟΒι λι ποῖὶὰ δά Οσᾶπιπι, 

᾿ ΔΙΏΡΙ 8. 62, ΟΡ. 41... ἔεπιι- 
πίημπι νοοΐβ ἥμισυς ἀρυα 81’ 
εἰχυΐοταβ Αἰτοοβ ζμΐ8666 ἔοτ- 
τᾶ Ἰοηϊοᾶ ἡμίσεα ρΘ. ἢμῖ" 
σέας. 1Ἰὰ τα ἈΠ σα ἔμο οοαά, 
ταιϊδίαπι Ἦῖο ἔμ1ξ 1 ἔογπιδπὶ 
οοῃδιιοίδιῃ ἡμισείας . ἴῃ 8118 
ἴω ἡμίσεως, χυοὰ οἸἕπι ΟΣ," 

᾿βθθδπι 118, ἡμέσεος, υἱ 66:61: 
ἙομμπὩἷδ. - 

5 Ἰευὰ πάνυ γε οπισθδβ σπιΐ- 
τὰῖὶ ῥγδοῖοκ γ:ηά. οἱ γ6π, ΣΖ' 

τ 6 Νοη 

Ἀ 



π 
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δὲ τρὶς πόσοι εἰσὶ πόδες; ΠΑ]. Ἐννέα. ΣΩ͂, Ἔδει δὲ τὸ 
διπλάσιον πόσων εἶναι ποδῶν; Π.ΑΙ. Ὀκτώ, ΣΙ. Οὐδ᾽ 
ἄρα ἀπὸ «τῆς τρίποδός πω τὸ ὀκτώπουν χωρίον γίγνεται. 
Π.1. Οὐ δῆτα. ΣΩ. ᾿Α4λλ᾽ ἀπὸ ποίας, πειρῶ ἡμῖν ἐἰπεῖν 

. ἀκριβῶς. καὶ εἰ μὴ βούλει ἀριθμεῖν, ἀλλὰ δεῖξον ἀπὸ 
“ποίας ὁ. ΠΑ. ᾿Αλλὰ μὰ τὸν Μ᾽, ὦ Σώκρατες, ἔγωγε, 
οὐκ οἶδα. ΖΣΩ. ᾿Εννόεῖς αὖ, εὖ μένων, οὗ ἔςιν ἤδη βαδί- 18 
ζων ὅδε τοῦ ἀναμιμνήσκεσθαι ᾿; ὅτι τὸ μὲν πρῶτον, ἤδει 
μὲν. οὗ, ἥτις ἐξὶν ἡ τοῦ ὀκτώποδος χωρίου γραμμὴ, ὥσπερ 
οὐδὲ νῦν πω οἶδεν" ἀλλ᾽ οὖν ᾧετό γ᾽ αὐτὴν 2 τότε εἰδέ- 
γαι, καὶ θαῤῥαλέως ἀπεχρίγετο, ὡς εἰδὼς, καὶ οὐχ ἡγεῖτο 
ἀπορεῖν" γῦν δὲ ἡγεῖται ἀπορεῖν ἤδη, καὶ ὥσπερ οὐκ οἷδεν, 
οὐδ᾽ οἴεται εἰδέναι. ΜΕΝ. ᾿Αληθῆ λέγει. Σ,. Οὐκοῦν. 
νῦν βέλτιον ἔχει περὶ τὸ πρᾶγμα ὃ οὐκ ἤδει; ΜΕΝ. Καὶ 
τοῦτό μοι δοκεῖ ΣΏ. ᾿Απορεῖν οὖν αὐκὸν ποιήσαντες καὶ 
γαρκᾷν ὥσπερ ἡ νάρκη, μῶν τι͵ ἐβλάψαμεν; ΜῈΝ. Οὐκ 
ἔμοιγε δοκεῖ. ΣΩ. Προὔργου γοῦν τι πεποιήκαμεν, ὡς ἔοι- 

κε, πρὸς τὸ ἐξευρεῖν ὅπη: ἔχει. νῦν μὲν γὰρ καὶ ζητήσειεν 
ἂν ἡδέως, οὐκ εἰδώς" τότε δὲ ῥᾳδίως ἄν καὶ πρὸς πολλοὺς 
καὶ πολλάκις ᾧετ᾽ ἂν εὖ λέγειν περὶ τοῦ διπλασίου χωρίου, 
ὡς δεῖ διπλασίαν τὴν γῤῥαμμὴν ἔχειν μήκει ὁ. ΜΕΝ. Ἔοι- 
κεν. ΣΏ, Οἴει οὖν ἂν αὐτὸν πρότερον ἐπιχειρῆσαι ζητεῖν ο. 
ἤ μανθάνειν τοῦτο, ὃ ᾧετο εἰδέναι, οὐκ εἰδὼς, πρὶν εἰς ἀπο- 
ρίαν καϊέπεσεν, ἡγησάμενος μὴ εἰδέναι, καὶ ἐπόϑησε. τὸ εἷ- 
δέναι; ἵΜῈΝ. Οὐ μοι δοκεῖ, ὦ «Σώκρατες. ΣΏ. ὮὭνητο 

! 

λ 

6 Νοι δῖος Ἰδηΐπι δθ θ 6. 
τοΐυπι πος Θρίβοάτιη; ἴᾶπι πιᾶ- 
αἸδοδῖο πα πιδῖγαϊ ῬυθτΟ ἢ0- 
Ἰοπ 68 ϑοογδῖθβ, ἱ ἀθ ρεο- 
ῬτΙΔ ϑᾶγιιπι ρθη θγαί:οηθ, 4ιᾶπὶ 
ὩΟΠΗΪδΙ ἦυνθῖ ἂύὶθ οϑβίθιγι οἱ 8. 
οΟΡΙΑΥΣ θη Ῥοβϑιῖ, Νϑαυθ 
ᾶθΘο τ 908 οδῖ ϑοογδαῖϊβ, αι 
Βοος ᾿δηΐιηι ἃριῖ, οἱ ΟΣ (αοςὶ- 
ἐέεαξθ, αὐὰ τοϊϊοτιθβ ἃ φιιθσο .Ἅ 
Ῥογδριοἰδηῖον, ἀθεμθηδίσγθῖ 688 
ἈΟῺ ὩσΩΟ ἀθαλπι μέν 6718 
Δ δοε, ᾿" ΘΟΗΤΕΙΞΚΙΗ͂. 

4. σϑηβίνυο τοῦ ἄναμ. Ρ6π- 
δὲ Δ᾽ οὗ (ᾳῃσ τγϑιηηΐθοθη- 
1126): Ὑιάοπ’᾽ αὐοθ 1 ζσθ- 

᾿σοτάδησο ρῬγοβίδϑβϑιβ ἔθου 
ΘΕΡ. Ο, Ὁ. Βϑοϊκῖιβ οὗ οοΥ- 
τρις ὑγοὸ οὔ. 5884 αυΐ 86 Ἰρηο- 
τᾶτθ Ῥεοβίθιι, 18 νϑείιβ5 αἱ οἷ- 
ἴων ὑγοργϑδαϊξ, ρέγβεγο αἰϊειδὲ, 
αυδπι Ρθένθῃι856 αἰέφμο: φυοὰ 
τοθηῖθ 18] οσπ- 
ε66ο. 

4 δῖο Β6. εχ αΐῖ. ὃ ΟἸδεῖν, 
Ἅυ]ρο ᾧετο ταύτην. 

5 Μϑῃοηθπι ρθυβι Ωρ, συ 
Δηῖθᾶ 8. 13. αἰχθεδὲ, 86 “καθ. 
Ῥὲρείπιθ δὲ αρὶ πιμίέος ἂἀδ νἱς- 
419 Ἰρουΐαπι 9886, ΟΣ. 

Ὀ2 4 Θ.]161- 
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ἄρα ναρχήσας.ς. ΜΕΝ. 4Δοκεῖ μοι. ΣΙ. Σκέψαι δὴ, ἰχ 
ταύτης τῆς ἀπορίας ὅτι " καὶ ἀνευρήσει ζητῶν μετ᾽ ἐμοῦ, 
οὐδὲν ἀλλ᾽ ἢ ἐρωτῶντος ἐμοῦ καὶ οὐ " διδάσκογτος. φύ- 
λαττε δὲ, ἄν που εὕρης με διδάσκοντα καὶ διεξιόντα αὐτῷ, 

Γ΄ 49ἀλλὰ μὴ τὰς τοὐύτον ὁ δόξας ἀνερωτῶντα. “4ἐγε γάρ μοι 

“- 

σύ" οὐ τὸ μὲν τετράπουν τοῦτο ἡμῖν ἔξι χωρίον; μανϑά- 
γεις; Π.1. Ἔγωγε. ΣΦ. ἍἝτερον δὰ αὐτῷ προσϑεῖμεν ἄν. 
τουτὶ ἴσον; Π.41. Ναί. ΣΦ. Καὶ τρίτον τόδε ἔσον ἕκα- 
τέρῳ τούτων; Π.Α1. Ναί. Σ,Ώ. Οὐκοῦν προσανᾳπληρω- 
σαίμεϑ᾽ ἄν τὸ ἐν τῇ -γωνὶς τόδε "; 11.4.1. Πάνυ γε. ᾿ΣΏ. 
ἼΑλλο τι οὖν γένοιτ᾽ ἄν τέτταρα ἴσα χωρία τάδε; 1141. 
Ναί. ΣΏ. Τί οὖν; τὸ ὅλον τόδε ποσαπλάσιον τοῦδε γί- 
γνεται; ΠΑ͂Ι. Τετραπλάσιον. Σ,. Ἔδει δὲ διπλάσιογ ἡμῖν 

Β. γενέσθαι" ἤ οὐ μέμνησαι; ΠΑ͂Ι. Πάνυ γε.. ΣιΏ. Οὐκοῦν 
ἔξιν αὕτη γραμμὴ " ἐκ γωνίας ᾿ εἰς γωνίαν τινὰ τἔμνουσα 

4Φ δΟΒΙοίογηι. δουθηάδιη,, δάνοσγοϊ!: λίς. Μιά. ΙΔ. δὰ 
. Ῥυϊαὲ διτί, φιυοά ποῃ ἰᾶπὶ Οὗ 

δἔθοϊυπι δοοιβᾶῖν, [ἷπὰ νι]]- 
δαῖα δαορίδνοτϊπι, αυᾶπι Οὗ 
σοπ]ιοίοπθαι ὅτε, οὐ}. ἰοοῸ 
Ροϑξ σκέψαι τεαυῖσὶ νλάθειξ 
Ροΐϊι᾽ ὥς. 

8 ὃ:ς Β6. 96 οοὐὰ, γυϊρο 
1816 μή. - 

6 Μιτο οοηβϑηδβιὶ οοὐα. ορῖ, 
οἱ ρἷυν. τούτων: πὲ 1ϑια τού- 
του, αυοὰ ἀϊερ]1ςοὲ ροδὶ ΠΠΙυὰ 
αὐτῷ, νἱάθαϊωυ 6580 6 οοῦγθο. 

,οἴἴοηθ. Αἡ ἔυϊ οἷταν τὰρ περὶ 
τούτων δόξας ἦ ̓ 

4 β'σοτδῖθθ υπὶ συδάτγαϊο ἀψο 
δια 8118 δἀάϊάοχσχϑε, υης μὰ 
πιούυτῃ : 

ς 
.ν 

, Ἀθεϊδθδὲ υἱ οἵ αυδΙῖυ δὰ Δῆ- 
υἴυπι Ο δἀάοτοι, σῈ8.. 
τόδε Ἀϊο υἱ εδϑρῖυδ ϑοὶ ἰοοο 

ῥ 

ϑόρῆ. Ῥμοοῖ. ζὴ ὅδε. 

5 Αἀ δος ε6ὲ βααιδ δ 1η- 
το] Ἰροήφα ϑοοχαῖθα μλάς ἢρι- 
ζᾶτὰ ἀθ 6680 Ρμϊδηάμυδ 66ῖ: 

Α͂ ΖΦ Β 

Ἀγι 
Οὐυδοτῖξ δοογαῖθαε : οχ 408 Ε6ἷ 
{υδηῖδ θᾶ ἡδβοδίῃε 6118- 
ταῖττα τωϑάϊυσα πῖον αυδάτδ- 

.: ΑνθοάδεοέΑ ΒΟ, ᾳυοά 
Ὠϊταΐγαπι ΔΙΊΘΤΟ ἰδηῖο τιδ}}18 
δῖ χυδηὶ 1υἱ, οὲ ἀἰϊπ|1610' 
ταῖς αὐδὴλ ἢοο, [πίἴρχγο- 
δϑηᾶο Ῥυδειπι ἴδ θπὶ 80 αὐ. 
ποῖ, υἱ ἀϑηοδϑοδῖ, Ώ8801 6)1185 

τποῦϊ αμδάχαϊυπι ὁχ 1188 618: 
ξυῊ]: 
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.85. δίχα ἕκαξον τούτων τῶν χωρίων ὃ; ΠΑ]. Ναί. ΣΏ. Οὐ- 
κοῦν τέτταρες αὗται γίγνονται γραμμαὶ ἴσαι,. περιέχουσαι 
“τουτὶ τὸ χωρίον; ΠΩ1. Γίγνονται. ΣΏ.. Σκόπει δὴ, πη- 
λίκον τί᾽ ἐςξι τοῦτο τὸ χωρίον. Π.4Ὶ1. Οὐ μανθάνω. ᾿ ΣΙ. 
Οὐχὶ τεττάρων ὄντων τούτων, ἥμισυ ἑχάξου ἑκάξη ἡ γρὰμ- 

ος μὴ ἀποτέτμηκεν ἔντός; ἢ οὔ; 141. Ναί. ΣΏ. Πόσα οὖν ς. 
τηλικαῦτα ἐν τούτῳ ἔνεςι; 11,41. Τέτταρα. Σ,Ώ. Πόσα δὲ 
ἐν τῷδε; Π41. 4ὐοθ. ΣΏ. Τὰ δὲ τέτταρα τοῖν δυοῖν τί 
ἐξι; Π.Ι. διπλάσια δ. ΣΩ, Τόδε οὖν ποσάπουν γίγνε- 
ται; ΠΑ]. ᾿Οκτώπουν. Σ΄. ἢ ̓Α4πὸ ποίας γραμμῆς; Π41]. 
᾿Απὸ ταύτης... ΣΙΏ. ᾿““Ἴπὸ τῆς ἐκ γωνίας εἷς γωγίαν τεινού- 
σῆς τοῦ τετράποδος; ΠΑ͂Ι. Ναί. ΣΏ. Χαλοῦσι δέ γὲ ταύ- ἃ. 

δόπαὶ: (νοῖ, αὐ ἴυπο Ἰοσαυὶ 
δἰξᾶπι δοϊορδηῖ, ὁ ἀϊδηιϊθῖτο,) 
ΒὈ ο. Ουδάτγδἴυπι ϑηΐπι Ὁ ς 6 ἢ, 
οχ ἢδο ἰἴωθᾶ ὁομῃδίγμοϊμαι, 
ΔΙΊΘΓΟ ἔδιιΐο πιᾶ7118 6886 αυδηι 
αμδαάγαΐσπι Α ᾽ς ἀ,. ον: ἀθη- 
οσ ἀσπιοπείγαϊυσ πάθ. αὐυοά 
χαδίϊυον 18114 ἰσροηᾶ οἱ Ὁ ςο ἃ 
οοῃίηθί, 4118} Δ ἀμο ἰδηϊυπι 
ἀηβιῖ αὐυδάγταῖο Α ἢ « ἀ, 
ΟσΕΡ. 

8 Ογᾶνϑ πίθηαελπι Ὦϊο ἔσγορ-. 
δῖ. ΟΥοατ θητηι δι δ! ρτο- 
ποιθῃ (τιν) τη 816 Δθυπμάδὴδ» 

᾿ὭΘαΩυΘ -α τοδρὶδ ἐπ. Οτδθοῖδ 
ξογθιπάυπι δεῖ, αυδῖλ ἔῃ ΕἸς:- 
Ὡϊ ἰγδϊδίοηθ, αὖ ἀπριΐο ὑπ 
απροωΐζωπι αἴίφμετα. Τυτὰ νϑζ- 
δυπι ἀθθδῖ ρα] ΘηὯδθ δθη- 
τοηῖδο, ἴά νϑύο 1 νἱοσηϊᾶ 
ἐνδῖ, δοτιδθηάμπι γραμμὴ, ἥ 
ἐκ γωνίας εἷς γωνίαν τείνει, τέ- 
μνουσα ---. «ΠΙυὰ ρΡτορτγίιπλ 
νοσδθια οδὲ ρααπηοθίσιοδα 
ἀιδοῖρῆηδο. ΟΖ. Ῥτὰϑ- 
εἰδαΐθιῃ δᾶπμο υἱϊάὰ 8. οοΥγθ- 
οἴομθαι ὃχ 18 αυδᾷ τοϊδὲ 
δουῖρβὶ Ἰθρῖθυ5 1 ἰοχίατι ποη- 
ἄυπι τθοθρὶ, αυοῃίᾶπι 4189 
ᾳυραυθ, Πᾶχιο 86 πίθητ18πλ 6- 
ὩΛΥΜΙΔΩΟῚ γχαϊϊοθδ δι, ἴῃ 

. φιθιυβ δεῖ τὰ συοάὰ ὃχ οοσ- 
τοοῖουθ μαρρὶ Ῥδγ. Ε, ἴὼ αυο 
δὰρες , γνοοῖβ τινὰ δοτιρίμπι 
65 εὐ Οἱ δ!ρ6Γ α --- οὐὔσ, αι 

{88 ῬΓΟΡΟοϑαΣ, 

διιθηἀδίΐοπθηι οἰΐαπι Ὁογᾶ- 
τἰιβ Ῥγοίιξ,  Οδεῖδ᾽ βδὴς 16- 
οἰἰοηθεα, ἔςεν αὕτη. ἢ γραμμὴ. 

ἐκ γ' 8. γ. τείνουσα, τέμνουφα 
ἔχα, σομῆγαιδίασω 11 8πὶ χυᾶ- 

ἀδιυλίθηιυδ 8185 086 ΙΏΟΧ (0.) 
τϑρϑῖθῃαο τπξογιαηΐαῦ, ΟΡ Ὠὸ- 
γτηοϑοϊοὶθυΐοιυ ΠΟΙ ΒΡΥΘΝΘΣΊΠΣ. 
δϑά- μοΐοδῖ οἰΐδιι δῖηῃ8 νϑχῦθ 
τείνϑιν ἔιλῖ8δ886 δι] ΟΣ ἢ ἐκ 
γωνίαρ εἷς γωνίαν, ΄αυδηι τᾶ- 
ἸἸοηθ δοΙοϊσσισδοῦοχς απο- 

ἴω “Ἰποοσιι-" 
129 διιῖθιι, 4ἃ Ἰοῖμ8 ]οοὺβ 

Ἰαροτγαὺῦ, “αἀὖσφῃθ 486. δζίϊοι]ο 
ᾳυϊάϑυιαπι ἀοβηῖρδμάιπι, σθαι, 

Φοδξ αὕτη ἰηδοιὶ Ἰυδοῖ᾽ δίχυ» 
ντυ8, αὕτη ἡ γραμμά. 

4 Οὐ οδἱοχϊίας τὐἰπιὶβ δὲ 
Δρχγμρίθ, ἴῃ ἤμθ φοι δβϑισαιστι 
οπιοηδιγδι οἶδ, Δ πο αυ.86- 
δίρΩθ δὰ 2]1ὰπὶ σι8θ δβθαιυξ- 
τς φῬγοοθάθγο νἱδγοίυσ 80» 
οἴαῖθϑ, δοιιῖθ ΘΟ] δι σι μο 
Βιϑριοδῖιβ 6δξ, ΘΧΟΙ 1850 Ὠῖς 
αυδοάδηλ ἴῃ μῆς. ξθγθ δθῃ- 
δι: ΣΠ. Τόδε οὖν ποσαπλά- 
σιον γίγνεταν τούτου; Π. 4:- 
πλάσιαν. ΖΣ. Τοῦτο δέ πηλίκον 
ἂν; ἢ. τετράπουν. Σ. τόδε οὖν 
ποσάπογν κ. τ. λ. Αῤρᾶτοῖ αὐδτι 
λοι]θ 8.105 δοῦῖθδθ δ 1|0 
τόδε οὖν ποσαπλάσιον ΔΡΘΙγἃ- 
19 Ροϊμοχιε δὰ δος Τύδε οὖν 
ποσάπουν. 

. ι 1 ΟΡ 

᾿ΨΦ 
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9838. - ’ Ἁ ΚΝ Ν, 

τὴν διώμεγρον οἱ σαφιφαί' ὥς᾽, εἶ ταύτῃ διάμετρος ὄνομα, 
ἀπὸ τῆς διαμέτρου ἄν, ὡς σὺ φὴς, ὦ παῖ Μένωνος, γί- 
γνοιτ᾽ ἂν τὸ διπλάσιον χωρίον. Π.Α͂Ὶ. Πάνυ μὲν οὖν, ὦ 
Σώκρατες. 

ΣΏ. Τί σοι δοκεῖ, ὦ Μένων; ἔξεν ἥντενα δόξαν οὐχ 
“ αὑτοῦ οἶτος ἀπεκρίνατο; ΜΕΝ. Οὔκ: ἀλλ᾽ ἑαυτοῦ. ΣΏ. 
Καὶ μὴν οὐκ ἤδει γε, ὡς ἔφαμεν ὀλίγον πρότερον. ΜΕΝ. 
᾿Αληϑῆ λέγει, ΣΏ. Ἐνῆσαν δέ γε αὐτῷ αὗται αἱ δόξαι. 

᾿ ἢ οὔ; ΜΕΝ. Ναί. ΣΩ. Τῷ οὐκ εἰδότι ἄρα περὶ ὧν ἂν 
᾿ μὴ εἰδῇ ἔνεισιν ἀληϑεῖς δόξαι περὶ τούτων ὧν οὐκ οἷδε '. 
5. ΜΕΝ. Φαίνεται. ΣΦ. Καὶ νὺν μέν γε αὐτῷ ὥσπερ ὄναρ 

ἄρτι ἀνακεκίγηντοι αἱ δόξαι αὗται. εἰ δὲ αὐτόν τις ἀνερή- 
σεται πολλώκις τὰ αὐτὰ ταῦτα καὶ πολλαχῇ, οἶσϑ᾽ ὅτι τε- 
λευτῶν οὐδενὸς ἧττον ἀκριβῶς ἐπισήσεται περὶ τούτων ὅἧ. 

ο. ΜΕΝ. "Ἔοικεν. Σ.Ώ. Οὐκοῦν οὐδενὸς διδάξαντος, ἀλλ᾽ ἐρω- 
τήσαντος, ἐπιξήσεται, ’ ἀναλαβὼν αὐτὸς ἐξ αὑτοῦ τὴν ἐπιςή- 
μην; ΜΕΝ. Ναί,, Σι(Ώ. Τὸ δὲ ἀναλαμβάνειν αὐτὸν ἦν αὖ- 
τῷ ὀπιξήμην, οὐκ ἀγαμιμνήσκεσϑαί ἐςι; ΜΕΝ. Πάνυ γε 
ΣΏ. ρ᾽ φὖν οὐ τὴν ἐπιςήμην, ἣν γῦν οὗτος ἔχει, ἤτοι 

1 ΟΡ ἰδυϊοϊορίδπλ χιιδθ Ἦ6 
ΕΨΟΣΒΙΒ ἴη6886 νἱάοίυΣ, Οϑάϊ- 
Κιι8 Θχοία 886 σοηήθοογαῖ αἷσ- 
πὲρ τούτῳ δηῖθ περὶ τούτων, 
80 Ῥγοδδϑι τυ, 1Ἰά 6886 τδῖυβ, 
αὐυοὰ δῖθ ἰπ τπΐνοτγδιτλ 1 οΕ8 
εἰδῖῖπι δα ἱρϑιπὶ Βανι Ἕμπι ΧθΘ- 
ἀθδὶ η δυδόθαυθηῖθι8 ΟΥδ- 

᾿ς ἰο. ΒοκῖκοΣ οοηῖγα νθγΡΆ υ]- 
Ε΄ τἰηγα περὶ :. ο ὶ οἶδε ο]}- 

οἰδηδ ριυ δῖ. υδτυαι Γδῖι- 
οὔτι ὑΐτᾶσιιθ ἐπιν ΤΡ 
οδεϑῖ, Ἠδιηοχῆιϊ8 ρτῖπτιβ ΘοΏ- 
τοι αϊε, δᾶ 6426 ΟΠ, 18 Θὲ δῖ0 
Ἰηϊογργοίδη δ: ,9.Π Σἴδαυθ οὶ 
Ὠθδοῖῖ, αυϊσχα!ᾷ 1] 6δῖ σιι- 
ἦι.ι8. 6δϑ1 ὨΘΒΟ118 --. Οὐυδπηι 
δοῃῖο πὶ ἘΠ ΣΟ 18 δοςιΓᾶ- 
18 ΘΧΡΙϊουΣς 114, μὲ ϑοογδῖθβ 
ἤοο φγορτῖθ ἀϊοδῖ: το υὶ 161- 
ἴυγ Ὠδβοιῖ 4 0 ἡθδοῖῖ, σϑοῖθ 
ἴδπλθ ορἱ δίς ἀθ 60 αυοά 
τδβοῖι": αυοα 41115 ΟΡ δῖ 
»Οὐπι συῖϊδ πεβοῖῖ δ αυϊά, π6- 
φοῖε τά φιξάθπι, βθἃὰ Ὡ1Π}110 1. 
ἡϊι8 νογὰ ἀθ δοάθπ; οριπμδίωσ": . 

τῶν ἄλλων μαϑὴη 

σοη]μηοίδνιδ' δυῖθπι οὐπι ἂν 
Ῥοδῖτιβ δῖ 1θο υἱἱ ὮΣ1ο δἴδιιπι 
δϑηϊίδπιβ, πέλὶλ .ἐπέξγ εμέ, 
φωΐά εἷε πὰ απο Ἰρηογθν 
ἴυγ; αποάδ ἀϊδοεῖιιβ ἐωΐτα (Ἱ- 
οδῖων {ποιήσει ταὐτὰ ταῦτα περὶ 

ὅτων οἅπαν- 
των»). Αἴχιιθ υϊσ ΘΧΡΙΙΟΔΊΟΩΙ 
δοοθάο; ἴῃ συὰ πος υὔυπὲ 
ξοτῖδβεθ τπαογϑῖιν διέχυ θαι, φυϊά 
εἷϊ οἷσ νϑυριυ εἰδέναι ῬὉΥΊΟΥΙ 
Ἰοοο δἰσυδῖμν οὐπὶ περέ, οὐπὶ 
εἴ πὶ τοῖα ἔοτες τῷ οὖν αἰδύτ, 
ὧρα ἃ (ὧν ἰδῆ. 5856ἃὰ δοο 
δα τηϊβδιιπη μῇ αἰδῇ αἱ υἱτοῦι- 
4.8 ροδὶία ργδεροεϊίουθ περέ 
ϑνιἀθηῖῖοῦ θβϑοὲ ἰῃῖοε αἰι88 
μδ8 φτοροβιοηθβ σχϑϊδῇο, οὐκ 
οἷδε μὲν περὶ ὧν ἂν μὴ εἰδῇ, 
ἀληϑεῖς δὲ δόξας ἔχεε περ 
τούτων οὐκ οἶδεν. 

8. οἷσϑ᾽ ὅτι τπιοῖδ ἔξοτπιυϊᾶ 
Δ5δΘΏδιτι Θχρθοϊδηβδ: νἱά, 1η- 
ἔγτα 6. 36. ᾿ 

38 Ὑιηα. 



.86. ἤδη τοῦτο δῆλον. 1, ὅτε ἐν ἄλλῳ 

ΜΕΝ Ν. 89 

ἀλαβέ πατε, ἢ ἀεὶ εἶχε; ΜΕΝ. Ναί. ΣΏ. Οὐκοῦν εἰ μὲν ἅ. 
ἀεὶ εἶχεν, ἀεὶ καὶ ἦν ὅ ἐπισήμων" εἰ δὲ ἔλαβέ ποῖε, οὐκ. 
ἂν ἔν γε τῷ γῦν βίῳ εἰληφὼς εἴη.. ἢ δεδίδαχό τις τοῦτον 
γεωμεξρεῖν; οὗτος γὰρ ποιήσει περὸ πάσης γεωμετρίας ταυτὰ 
ταῦτα, καὶ τῶν᾽ ἄλλων μαϑημάτων ἁπάντων. ἔξιν οὖν 
ὅστις τοῦτον πάντα δεδίδαχε; δίκαιος γάρ που εἶ εἰδέναι ", 

ἄλλῳς χε ἐπειδὴ ἐν τῇ σῇ οἰκίᾳ γέγονε καὶ τέϑραπται ὃς. 
ἍΝ. ᾿Αλλ᾽ οἷδα ἔγωγε, ὅτι οὐδεὶς πώποτε ἐδίδαξεν. ΣΦ. 
ἔχει δὲ ταύτας τὰς δόξας. ἢ οὐχί; ΜΕΝ. ᾿Ανάγκη, ὦ Σώ- 21 

κρατες, φαίνεται. ΣΏ. Εἰ δὲ μὰ ἐν τῷ νῦν βίῳ λαβὼν, οὐκ. 
τιγνὸ χρόνῳ εἶχε καὶ ἐμεμα- 

5 γἱηά. οἵ γοη. υἱοόαυθ. πρὸς τούτῳ τοϊδιΐοι θαι. Ν:-- 
- δ 

᾿ ἮΜ δῦ --Ὶ 

4 Δίκαιος γάρ που εἶ εἰδέναι 
ἡεγεα ἤοο τοῖν ἀδδεε. Ἰῖὰ Νο- 
δίεν ἐπ ϑγπιροβ. 1. δικαιότα- 
τος εἰ τοὺς τοῦ ἑταίρου λόγους. 
ἀπαγγέλλειν. ΟΕ. Αἀὰ, 
ἐπῆν, Οεἴῖ. ἀ. ὁοὲ νι, Ογδιῖε. 
5. 140. (138.) 1, 1.60 

δ 6. ὁ οοὐά, ΜΝιηά. θη. 
Σ εἱ γαῖ. 2. ροεῖ ἄλλως τε 1η.- 
Βαϊ! χαΐ- ἕρο τάπιθ οΟρίϊ!- 
08, 4] ἃ νι]ραῖα δηῖ, 66- 
ΦΡΙΘΙΘ θὰ Ῥοβδδβυπλ, ἀμπ 6 
ἢμιρυᾶθ νθ6ὶ οχ δἰ. 89 δδ]ῖθπι 
οοπβιθιι) 16 1ορῖρι8 ἀθπιοη- Ὁ 
εἰγαῖμτα 81: δὴς δυο δι 
ὉΤΆΣΣ ὯοΣ ΡΟ8846. Υἱᾶ, ἤθεηι. 
ὦ ΝΙᾳ. Ὥμπι. 232. οὐἱ ποῦ 
δδδθμῖϊο, οὐπὲ ἀ1οῖξ οταττῖ 160 
ΠΩ Ὠ4886 4φμϑα δά 1ηϊθρτιῖα- 
ἔθελ ἐογηλΐδθ ὈΥπηΘαλ 18 οι 
δἰ λίογ, ἐπὶ --- Ὁ ὩΘΟΘΒδΑΣΙΔ δ), 
Μυϊιὰ δαῖτα αὐᾶθ 1. ῬΥΙΠΣᾶ 
ἔοεξπνυϊδο δ]λου)ιι8 ΟΥἹρΊτι6 διιηΐῖ, 
88 Ῥοβῖδθᾶ Ὀγονι δι βαμθ δῖμ- 
ἀϊμπλ οὐ, Νϑαυθ τηδρ18 
118 Δϑδθαῖο, ἄυξ 1 1411 118 
ΘΧΘΙΡ]:8 αμᾶ]θ 68ὲ Χοι. Νίθηι. 
ι, 2.59. ἄλλως τε ἂν πρὸς τοῦ-- 
τὸ καὶ ϑρασεῖς ὦσι, ἀϊεϊχδοῖδηι 
Ῥυϊδηϊ Ῥαγίουϊαπι καίγν Ὡοπ 
δϑη ϑηΐὸβ θᾶμα, δὲ Ρου δἰ ΔΏ- 
16 ἐάν, ὨἸΒΗ] πηι ἀοδιθν δῖ 
δηῖθ ϑρασεῖς ιχυοαιιο, υδὶ ἀϊ- 
γοχβᾶπλ μᾶροὶ οἱ δά βδοϊιιπι 

πλγατλ 111ο ἰοοο δὲ ἧπι οὔλξ- 
θ8. υδὲ Ροδὲ σοπ)ιποῖΐοη θαι, 
40.815. θεῖ εἰ, ἐπειδή, Ἰπέογῖα! 
καί, δυροείυβ καί Ῥοβϑὲ ἄλλως 
τε ΘΌΡΠΟΏΣΔΘ οδυδᾶ ΟἾΔ: 8801 
Ῥυΐο: υοά Ἰδηλθη 11} πυΐγσδε 
δὶ οἴϊδιυι οἱἰκα ἰδῖϑπι οδυδᾶπι 

ἧπ ξογμἶϊα ἰγεδὲπ]ἃ 8880 
ξδοϊπαι οδὲ υἱ ἂρ. ἴδβοοσ. δάσ 
ΝΙοοοΙ. 14, ἄλλως τὸ ἐπειδὴ πε- 
ρὲ τῶν γυμνασίων -- ἀμφισβη- 
τοῦσιν, ρῖ δεἴηθ οοὐά. καό 11- 
δοχιιξ Οογδόβ, Ὑοσγιηΐδιπθε. 
Ὁ) 4110 ο᾽ βάθια διυιςΐοτιδ 1ο0- 
“0, Ατθορ.. 31., 18 δι᾽}}}} δθσ- 
ΤΛΟῺΘ ρΡᾶγε οοὐβῆἭῆοιμπι δίοιῖ ὩΟ:, 
δῖγσο μου Ιοοο Ῥδσγίϊουΐδιηι ργδθ- 
διυιθτιῖ, Χ60 1) δΔΟσΓΔΊΟΣΣ ὉΧΆ- 
11 ΓΟ]Ἰοῖδπι γνυϊο. οὐϑσῖθ 
12 οσδι ΕΗ θεπλδηῦ γι οτ, 
4υᾶ ἀϊδογίηθη Ἰηΐοσ ἄλλως τὸ 
καὶ ργασεονεῖσα, οἱ ἄλλως τὸ 
Ῥγαρέογεαφιιδ, επἰἴδιαϊϊ, Δοο6- 
ἄργθ πϑαιθο. ἴιοοιντν ΘΗΪΟΣ 
Ῥοδίδοα, δορδ. Οοά, Τ, 4140. 
ἨΌῚ 4116 ἐογηλιιΐδο ἄλλως τὰ 
818 6δβὲ, δὰ οοίθεοφ ἀ:βδιτὶ- 
168 οἴηδθξ γϑδηροηάοδ πιδῖ 
γάΪογΘ σθΏ8θο. : ᾿ 

1 Ψι]ραῖα Βυσυδήαθ δυ]υξ 
Ιοοἱ δογρίυζα ογᾶξ βᾶθο: Ἐὖ 
δὲ μὴ ἐν τῷ νῦν βίῳ λαβὼν 
οὖκ ἤδει τοῦτο, δῆλον ὅτε κ. τ΄ 
λ) αυ τδῖουθ ᾿πηρθηάιπι 
ὀγδῖ, εὐ δὲ --- αὖκ ἤδει τοῦτο. 
Ουὐμό δοίοθοδθ ἰμποΐυσαθ οδυ- 

: 868 

“΄ 

΄ 



ῃ 
ἐἐι: 

40 ΜΕΝΙΝ.. 

ϑήκε. ΜΕΝ. Φαίνεται. ΣΏ. Οὐκοῦν οὗτός γέ ἔσιν ὁ 
Ῥ. χρόνος, ὅτ᾽ οὐκ ἦν ἄνϑρωπος; ΜΕΝ. Ναί. ΣΩ. Εἰ οὖν 

ὃν ἄν ἦ. χρόνον καὶ ὃν ἄν μὴ ἢ ἄνθρωπος “΄, ἐνέσονται 
αὐτῷ ἀληθεῖς δόξαι, αἵ ἐρωτήσει ἐπεγερϑεῖσαε ἐπιξῆμαι γί- 
γνονται ὃ, ἀρ᾽ οὖν " τὸν ἀεὶ χρόνον μεμαϑηκυῖα ἔξαι ἡ 
ψυχὴ αὐτοῦ; δῆλον γὰρ, ὅτε τὸν πάντα χρόνον ἔξιν ἢ οὐκ 

ς. ἔξιν! ἄνθρωπος. ΜῈΝ. Φαίνεται. ΣΙ. Οὐκοῦν, εἰ ἀεὶ ἡ 

 ἀλήϑεια ἡμῖν τῶν ὄντων ἐξὶν ἐν τῇ ψυχῆ, ἀθάνατος ἂν ἡ 
ψυχὴ εἴη; ὥστε ϑαῤῥοῦντα χρὴ, ὃ μὴ τυγχάνεις ἐπιςάμενος 
γῦν, τοῦτο δ᾽ ἐσὶν, ἃ μὴ μεμνημένος, ἐπιχειρεῖν ζητεῖν καὶ 
ἀναμιμνήόκεσϑαι. ΜΕΝ. Ἐὖ μοι δοκεῖς ζόέγειν, ὦ Σώκρα- 
τες, οὐκ οἶδ᾽ ὅπως. Σ,Ώ. Καὶ γὰρ ἐγὼ ἐμοὶ, οὖ ἹΜένων, 

ἀ, ψαὶ τὰ μέν γε. ἄλλᾳ " οὐκ ἂν πάνυ ὑπὲρ τοῦ λόγου δισχυ- 
ρισαίμην “, ὅτε δ᾽ οἰόμενοι δεῖν ζητεῖν ἃ μή τις οἷδε, βελ- 

᾿ 

88 ἴπ50]11885. ἔδίθοσ οοχτωϊ- ὅπεγ. Ἰοηρθ ἐπορεϊδεί πεν δὶ 
ὨΣΒΟΘΌΔΥ οΟἹἑπι. Μοϊιογὰ ἀο- δὲ νἱχ ρίδϑουῦι. Α΄ σοῦ ]ο 
ουθτμηῖ σοαα. Ῥδγ,. Ε, ϑη. 
ΚΞ, ἤδη ἀδηοῖθδ Ῥεο ἤδει, υτιάθ 
οοεειδδῖια Οχὶϊξ ἸΟΟΣ σοπδξῖι- 
Ἴο, 4υδπὶ οοπ͵δοῖιτα δηῖθᾶ 
Ἀδδϑοι θτᾶξ δ:.4} δι ηῖν8. 
᾿υδιῦῆιθ ἰοχίιὶ ἱπλπνετῖθτθ 78πὶ 
ὩΟῺ ἀυδτίαν,, Ῥοδῖ λαβὼν δυ- 
ἴθπι τηθηΐϊθ ΟΧχ διρουι σι 

' κορϑίθαάμαι 6880 ἔζεε αἰ] ϑὲ 
8.116 560}1}, ᾿ 

ΟΞ Ψμ]ρο Σὶ οὖν ὅταν ἢ χρό- 
»ον ἢ καὶ ὃν ἂν μὴ ἢ ἀ. Ὑο- 
σοπὶ ὁτὰν ΟΟΙΚ[1556}118ἃ ΠΟ] ΘοίΓᾶ 
Οὐκδειιδ 78πὶ| Θηθημἀδνρζαϊ, 
Νυῃς ὁ ὕἴρῃ. Ζ' ϑηοϊδίμηι δεῖ 
δ] ιοπι ὃ ἂν. Ἰάφδην οράδχ οἰπε 
ψιπά, ρπιτῖς ψμιράϊυπι ἢ δῃ- 
Ὧ6 καί, αυοά, ἀοϊ]οηάιιπι δι:8- 

- 

δεγαῖ Ἡριπαοτῆμυδ,. ρρο Ὡμπης ᾿ 
41616ν1: ᾿ἰάδθαχυθ σοαΐοθα ο- 
παι μῶξ ϑιξδι Δ] ἴθχιεν 1 ὯΘ 
ἤος αμ᾿άθηι τᾶ], υἱ΄ σϑοῖθ 
Ἰμάϊοδὲ πππςΒῖμε οορέϑγθηβ 
Δα δ. 31, εἰ εἰσὶν ἀγαϑοὶ ἢ 
μὴ ἄνδρερ, μα 

, 8. Ψυ]ροὸ αἱ ἐρωτήσεις ἐπι- 
,)ερϑ εἶσαι ἕ. Σ 

ποὰ ϑγάεηλαπιμ, ἴθ Ὡοῖᾶ 
δὰ δηρ]ϊοδηί ἐμιθερεθίλιίοτιθπε 
θχοορηίβν!, αὐ ὠχ᾽ ἐρωτήσεις 

Το] γε Ό:]λιι8 γαῖ αυοα οἸπι 
᾿ ονπατνίς οοπ͵)ϑοοχαῖ, -αἷ ἐρὼ- 
τήσεσιν. Αἱ π' μοο υϊάεπι 
νοχυτὰ οδῖ, Νδιι ἐρώτησις 66 
αοἴὲο ᾿ἐπιξογ Γοραπαϊξ, Ἰρ8ἃ νετο 
Ῥγοροιείέα φωαεξεῖο 89. ἐπέ" 
γοξαΐζωπε οδδῖ ἐρώτημα 8. ἐρω- 
τούμενον. Τὰ δβοσι ρίογϑ οῤῖ- 
τηῖ, ἰϊδ ῬΙδῖο ἐρίχυθ Ἰοᾳυϊυγ. 
Ῥοπθηάυπι ἐβιίως τπλ6 Δ] οἴδ 
ποτα, αὖ ἐρωτήσει 1. Β. ᾿αεείοπϑ 
ἐπεενοβαπαΐ 86ὰ τοζροϊεατιαῖο, 
πὶ νου ΕἸοῖηιθ. »7Ο ΖΕ. 

Οογιϊβεῖπιδθ θ θη ἀδίζοηιὶ δ1:- 
οἰοτῖδδ ἄπο δοσθαΐε οοὐϊοῖ 
Ῥαγ. Ἐ, ἴῃ αυὸ ἐρωτήσει 5οτ]- 
Ῥίυπι 6 οογεθοϊϊοωθ. ἴῃ ὁοά, 

. δΔυΐοπε Ε Οἱ τ|πι}8 νος8 ἐρωτῆτ 
σεις 110 035 δι ρυδβοσι ρίυλ ἐσ! 

4 Ἶ4ρ᾽ οὖν Ηὶς να]εῖ ἄρ᾽ οὖν 
οὗ ---- πιοτσδ ρίαν; ἄἀθ αυα 
υϑιι νἱἹὰ. Ηοϊπ, ἀὰ Οεαῖνϊ. 12. 
ΤὨρδϑῖ. 137. Ρχγοίῖδρ. 27. δὲ Ὡ0- 
δἴγατπα ποῖδιιι δὰ Οἤδγπι. 19. 

8 Ψιηά, οἐ θη, Σ. Καὶ γὰρ 
ἐγὼ, ὦ Μ., τὰ μέν γε ἄλλα. 

6 (οπξεκαῖυν Θογρ. Ρ. 52]: 
8. (καὲ οὐδέν γ᾽ ἄν ϑουμαξὸν 
Ὧν) Ὡἱ οχ᾽ δ: πὶ} ϑοογαῖιε ον ̓ 



ΜῈΝ Ν. τ κι 

τίους ἄν εἶμεν 7. καὶ" ἀνδρικόεεροι καὶ ἧττον: ἀργοὶ , ἢ εἰ 
οἱρίμεϑα, ὃ μὴ ἐπισάμεθα , μηδὲ δυνατὸν εἶναι εὑρεῖν, , μηδὲ 
δεῖν ὑπεῖν, ᾿ περὶ Ἰσύτου πιίΐνυ ἂν διαμαχοίμην, εἰ οἵἷόστε 
εἴην, καὶ λόγῳ «αἱ ἔργῳ. ΜΕΝ. Καὶ τοῦτο μέν )ε δοκεῖς 
μοι εὖ λέγειν, ὦ Σώκρατες." 

΄ΣΩ. Βούλει οὖν, ἐπειδὴ᾽ ὁμογοοῦμεν ὅτι ζητητέον περὶ ὉΝ 
οὗ μή τις οἷδεν; ἐπιχειρήσομεν. κοινῇ ζητεῖν , τί ποτ᾽ ἐςὶν 
ἀρετή; ἍΤΕΝ. ΤΙάνυ μὲν ὀὖν. οὐ μέντοι, ὦ Σώκρατες, 
ἀλλ᾽. ἔγωγε ἐκεῖνό ἂν ἥδιστα, ὅπερ ἠρόμην τοπρῶτον, καὶ 
σκεψαίμην καὶ ἀκούσαιμι". πότερον ὡς διδακτῷ ὄντι αὐτῷ 
δεῖ ἐπιχειρεῖν ", ἢ ὡς ̓ φύσεϊ,᾿ ̓ῆ ὡς τίνε ποτὲ τρόπῳ παρα-. 
γιγνομένης. τὸϊς ἀνθρώποις τῆς ἀρετῆς. ,“ΣΩ. .1λλ᾽ εὖ μὲν. 
᾿ἐγὼ ἡ ἦρχον, εὖ ἹΜένων, μὴ ̓ βόνον ἐμαυτοῦ ἀλλὰ καὶ σοῦ, οὐκ 
ἂν ἐσκεψάμεδα πρὄτερον;,᾿ εἴτε διδακτὸν εἴτε οὐ διδακτὸν ἥ 
ἀρετὴ, πρὲν ὅ,τι ἐστὶ πρῶτον ἐζητήσαμεν αὐτό “5. ἐπειδὴ δὲ 
σὺ σαυτοῦ μὲν οὐδ᾽ ἐπυχειρεῖς, ἄρχειν, ἵνα δὴ ἐλεύϑερος ἢ ἤς, 
ἐμοῦ δὲ ἐπιχειρεῖς τε ἄρχειν χαὺ ἄρχεις, συγχωρήσομαί σοι" 
τί γὰρ χρὴ ποιεῖν; ἔρικεν οὖν σκεπτέον εἶναι, ποῖόν τί. ἔστιν, 
ὃ μήπω ἴσμεν, ὅτε. ἐστίν. εἰ 

βάθηϊα Δρρανεδὲ, ῃΐς θεδην 
ἔἐδταρμϑ πιαχὶταθ αἰθ γιἑξιετει 11- 
Ἰυὰ 6ε889ς σιιρὰ Ρτὸ οογῖο ἄᾷτθ 
δος, ξουῖδ 5818 οἴἑδπλ ρϑυα 

εαἰτῖνιϑ Ῥοεῖ ἀδένυπι. ἽΠυπ; 
απιθπὶ δὶ τθρϑΐδϑ ᾿ξ, ἢ ὡς τίνι 
ποτὲ τρόπῳ παραγιγνομένης τῆς 
ἀρετῆς δεῖ ἐπιχειρεῖν αὐτῷ, ἃ}- 

μή τι. οὖν ἀλλὰ σμαρόν γέο. 

ἀναμνήσεως νοσδΡυ]υπι, .4ἃ- 
160}}8 Ἠυΐα χυοαμθ᾽ εἕ ἴθ» 

 Ῥογῖϑ ὁξ Ῥθιϑοηᾶθ. ποίϊο :Ώ- 
δδῖ: ΠΗΪΠΙΠΘ. δυῖΐθπι ΒΘ, δ μΠλ 
βυΐμθ, ἀοοίϊγιηδθ ἰηϊορίοτθπι, 

. ΘΟΒΓΕΙΕΕΙ, 

7 51ς ορτϊπεὶ. υ]ρο δημο 
ΑἸΣ ἥμεν. Μοχ δυῖθῃι νὰ δδ- 
τ οἰόμεϑα τοηθηξ ᾿ΟΙ αἰ, 
οἱ -Καῖ., υἱὐ Δρρᾷγεοδὶ αυδπι. 
Ῥαγμπι 1 Ῥυ51111:8 6] υδπιοᾶ 
νῈ} ορἕηλῖα οοὐᾷ, ἰτιρυθη- 
ἀπ δι. Τοαρθ ῥ]υν τι! οἱοία 
μεϑα. - 

᾿ ϑΩ, Ξ οπὐξεϊιέ δεῖ: εοη- 
ἴχὰ Ῥαιί8, Ε μᾶροὲ δεῖ, καὶ 
ἐπ.: 4υδα διιηΐξ ποῖδη λα φυό- 
ΠΙδῆΣ ΣΡ αϊπι αυ1ἃ ϑει οοὲς- 
18. 'π ῥγαχέμεῖβ ἢ ὡς --- ῥε- 
Ἰῆς. Αμδοο αῖβιις Θηϊπι, τὰ Ἐ6: 

δι προ νἱἀοαπέις ᾿δθο αὐτῷ εἴ 
ἀρετῆς ἀυδθ τδπιθὴ ᾿άθπι βυηζ, 
Βρά γνοσρῳ ἐπιχειρεῖν Ὡν718 

ἃπι ΟἸἶπι Ῥυ δ ΌΔτΣ ἔτιθδὲ αν 
ομ]ῖδ8: αρβγεαϊ ϑηΐπλ εἰ 

βοαῖ, θαι δὰ δαρίβοθθ δ ὍΝ 
υἰττυΐθαι ϑρθοῖδξ, 888 δὰ 1η- 
ψιϊκομάυπι 1. δπι, ἄθαυθ᾽ 68 
ἱδρυϊδηαάυπι. 

Ξ 8:ς Β6. ὁχ ορῖ. οἵ γΗἷυν. 
. ὄὟυϊρο αὐτὸ ἐζητ. Αὐτὸ ΠΟ θα 

δρϑοίδι δά σϑαλ ἴρδβᾷπι, 4189 
δια οφϑὲ νἱγῖμδ : ἤοοὺ ϑῃΐπι 816 
ἐδηΐατπι χϑοῖθ ΡῬτεοοϑάθεοι, 58: 
49 8110 χιορίαπι δὰ νἱσιυΐοια 
βρθοϊδηῖθ, φωΐαά «ἰξ, συδοτὴ 
ἡυδβῖδδϑῖ Νίθῃο : δε αὖΣϊ δεθ Ρ 6- 

εἰ οἴδὲε ργἱπιαγίαπι ἀθ6 τ ΑΥΡΝΝ 
6εἔέογιετε γ»ϑπίΘαΌ ΔΙ 1- 

υὰ ἴρβυπι, γοξα εἷϊ υἱγῖιδ, 
ἰπάαρανθεῖπεωι, " 

᾿ 

8. κὶ 
Ν 

᾿ς 
Ν 
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μοι τῆς ἀρχῆς χάλασον δ' καὶ συγχώρησον, ἐξ ὑπαθέσεως 
αὐτὸ σκοπεῖσθαι, εἴτε διδακτόν ἐςιν, εἴτε ὁπωσοῦν. λέγω δὲ 
τὸ ἐξ ὑποθέσεως ὧδε, ὥσπερ οἱ γεωμέτραι πολλείκις σκο- 
ποῦνξαι, ἐπειδάν τις ἔρηται αὐφοὺς, οἷον περὲ χωρίου, εἰ 
οἷόντε ἐς τόνδε τὸν κύκλον τόδε τὸ χωρίον τρίγωνον ἐντα-Σ 

΄« ἃ " 3 »“ Ἢ ΄ῳ ΄ο δῆναι δ" εἴποι ἄν τις, δὲ οὔπω οἶδα, εἰ ἔξε τοῦτο τοιοῦτον' 
ἀλλ᾽ ὥσπερ μέν τινα ὑπόθεσιν προὔργου οἶμαι ἔχειν πρὸς 

ἁ, τὸ πρᾶγμα τοιάνδε" εἶ μέν ἧςε τοῦτο τὸ χωρίον τοιοῦτον, 
οἷον παρὰ τὴν δοθεῖσαν αὐτοῦ γραμμὴν παρατείναντα ἕλ- 
λείπειν τοιούτῳ χωρίῳ οἷον ἂν αὐτὸ τὸ παρατεταμένον ἦ ", 
ἀλλο τι συμβαίνειν μος δοχεῖ" καὶ ἄλλο αὖ," εἰ ἀδύνατόν 
ἐξςι ταῦτα παθεῖν. ὑποθέμενος οὖν, ἐθέλω εἰπεῖν σοι τὸ 
συμβαῖνον περὶ τῆς ἐντάσεως αὐτοῦ εἰς τὸν χύκλον, εἴτε 

28 ἀδύνατον, εἴτε μή. οὕτω δὴ καὶ περὶ ἀρετῆς ἡμεῖς, ἐπειδὴ 
2 " αν τ ἣ ΜΑΣ ςο.. ε»ῇ ε ᾽, " "δ οὐκ ἴσμεν οὔϑ'᾽ ὅὃ,τε ἐςὶν, οὔϑ᾽ ὁποῖόν τι, ὑποϑέμενοι αὐτὸ, 

Ὁ » ὸ ν »᾽ ὃ ὃ ᾽ 2 4 τ λέ σκοπῶμεν, εἴτε διδακτὸν εἴτε οὐ διδακτὸν ἐσὶν 1, ὧδε λέ- 

5. Αἱ μή τι ἀλλὰ --- ἔοχπνυ]α 
οδὲ δἱ]ρῖοα, οὐ]ι8 πίοι πὶ 
Φχϑιρὶιπι ροϑυϊ Ἡοορονθηνδ 
μος ὃχ Άθρ. 6. Ρ. 609. ο. μη-- 
δαμῶς γε παύρῃ εἰ μή τι ἀλλὰ 
τὴν περὶ τὸν ἥλιον ὁμοιότητα 
αὖ διεξιών: ᾿ῸΣ δἰ μή τε ἀλλὰ 
ΠῚ] οδὲ Ὡἶδὶ φαζέεδ, δϑα 411- 
ᾳφυδηῖο ξοτγίιι σμᾶπι ψοῦν : δὰ 
ψόγρμπι, οὐ πε (6 εεέεγ δ), 
ἦδος ξαπιόπ. ἴϊὰ οἰϊδπι, μος 
ἴοοο ορϑγοβῖιιδ δθο θχρὶϑθδϑ 
ἦπ πο δθωβυλ: υϑὲ ἐρίξω' 
ῬΟΙδ15:18 1 ἴι0 ΠΏΡΘΕΙΟ, γι6- 
μὲ φμίφηιατη ἀΘ ΘῸ π1Π]1 γο- 

1:18, οὐ ἔγϑῃδ 1Ἰδπιθὰ ρδυμ- 
ὑπὶ ἑπααῖο." ͵ 

4 Ογδῖῖο δηδοοΐιῖπα. Ν1:- 
ἘΔ1] τισιν δθαυλυν χιιοά 6 νϑὲ- 
δο σκοποῦντας Ῥρῃάθαῖ; δρᾷ 
Ῥοβξ νϑῦρᾶ, ἐπειδάν ἔρη- 
ται --- ἐνταϑῆναι, Ἦϊ8 ἴω γα 
66 ΔΡΡ,οδὶ δουπισ ΘΓ εἴποι 
ἂν τις, πϑῆιθ σϑάϊε δὰ διρθ- 
κἶιδ σκοποῦνται: ηυοα ἴδᾶπιθῃ 
ὩΟῺ ἰάθο Ῥζο ΔΡδο]υῖο ϑδὲ μᾶ- 
Βοπάμπ, : αιιᾶ τδίϊομ ἴῃ 5666. 
δοτίρίυπ, οβδϑὲ, εἴποε γὰρ ἄν 
τις. Οοηξ., δ᾽Π}}18 ΟΧ υἱδι Ἀ]Δ- 

- - 

ἰοηῖδ δρυὰ Ηεΐηα, δά ΤΆ. 
δϑῖ. 16. 

δ Ὑιάοδηίΐσ, αυᾶθ δὰ υηο 
Ἰοουτα αΙ ΠΟΙ] ττιΣ ἀϊοῖδ δυπὶ 
πῃ ἔχουχοα 11. 

{ Θιγωνῖυδ δουϊδόηαδιπι σ6η- 

δϑὲ εἴτε μὴ διδ. ἐφ δῖοι ράυ]ο 
δηῖθι εἴτε ἀδύνατον εἶτε μή. 
Ἀιθοσυπς ἴδιο ἄπο ἢιδες 

᾿ Θημηδϊδαῖδ 60 απιοά ἴῃ ΄ ῬΓΙΟΥΙ 
εἴτε δεῖ σοηάιοϊομαῖθ: ἐθέλω 

ἱπεῖν τὸ Ἢ εἴτϑ σοε εἰπεῖν τὸ συμβαῖνον, εἶτ 
ἀδύνατον, εἴτε μὴ (86. ἐςὶν ταῦ- 
τὰ παϑεῖν).», δῖ, εἰν --- σιν: 
ἧχι Βοο δυΐθπι εἶξε θεῖ οὔ] αι8 
το ξογγορδνιῃι: σκοπῶμεν, εἰ18 
διδακτὸν εἴτε οὐ διδακτόν 141. 
μάτι - απ ἴδιαι ἴπ ιδῸ 
ἀποαυθ ραγουζατιπι εἰ οὲ εἶτα 
δι ρηιδοδίιουθ 8118 8826 Ὡ1ΠῸ 
ΤΩΙΗΣ ἜΧΘπῚρΡ]ὰ οχ δίτιςα ργοϑβᾶ 
διιοουγχυηξ ἡ] Δ ὯΪδ1 1 αὐ" 
Ὀυ6᾽ 11ά6π Ἰοραῖυν μή, υἱ [)6΄ 
τηοδίῃ, ἀθ ἈΠοά, ΒΡ. Ρ. 199, 
47, σκοπεῖτε, εἶτ᾽ ὀρθῶς ἐγὼ 

λογίζομαι ταῦτ᾽ . εἴτε καὶ μῆ- 
5604 πο ΔΌΒΟΥΓΟΓΘ ἴδιμθῃ ἃ 
Ἰηϊοσσορδοηθ οδ]αυᾶ ἔοτ' 

᾿ τΔᾺ πὶ 

.--- 
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γοντες" εἰ ποῖόν τί ἔξι τῶν περὸὲ τὴν ψυχὴν ὄνφων ἀρετῪ, 
διδακτὸν ἄν εἴη, ἢ οὐ διδακτόν; πρῶτον μὲν, εἴ ἔξιν ἀλ,- 
λοῖον ἢ οἷον ἐπιςήμη, ρα διδακτὸν ἢ οὔ, ἢ, ὃ νῦν ὃὴ ἐλέ- 
γομεν, ἀναμνηςόν " ; διαφερέτω δὲ μηδὲν ἡμῖν, ὁπρτέρῳ ἄν ἢ. 
τῷ ὀνόματι χρώμεϑα. ἀλλ᾽ ἄρα διδακτόν; ἢ τοῦτό γε παντὶ 
δῆλον, ὅτι οὐδὲν ἄλλο ἃιδάσκεται. ἄνθρωπος ἢ ἐπιξήμην; 
ΜΕΝ. Ἔμοιγε δοκεῖ. ΣΩ. Εἰ δέ γ᾽ ἐςὶν ἐπιςήμη τις ἡ 
ἀρετὴ, δῆλον ὅτι διδακτὸν ἄν εἴη. ΜῈΝ. Πῶς γὰρ οὔ; 
ΣΩ͂. Τούτου μὲν ἄρα ταχὺ ἀπηλλάγμεϑα ,» ὅτι τοιοῦδε μὲν 
ὄντος, διδακτὸν, τοιοῦδε δ᾽ οὔ δ. ΜΕΝ. 1[ἄνυ γε, Σ,Ώ. 

Τὸ δὴ " μετὰ τοῦτο, ὡς ἔοικε, δεῖ σκέψασθαι, πότερόν ο. 
ἔστιν ἐπιστήμη ἡ ἀρετὴ, ἢ ἀλλοῖον ἐπιστήμης. ΜΕΝ. Ἔμοι- 
γε δοκεῖ τοῦτο μετὰ τοῦτο σχεπτέόν εἶνα. (ΣΩ. Τί δαὶ δή; 
ἄλλο τι ἢ ἀγαϑὸν αὐτὸ φαμὲν εἶναι τὴν ἀρετήν "; καὶ αὕ-᾿ 

τηᾶπι οὗ ΄σΖυοαιθ, σΟ] Πρδ8. ἴππὶ 
ΕΣ θο αυοὰ υἱγβαμθ Σηῖθγ- 
τορδηῆϊ γδιϊϊ οἶδ ἰδηΐα δϑὲ οο- 
ἡδῖϊος αὐ οὔ] αυα πιά τάᾶσο 

Ἰιϑάθαι αυριι8 ἀϊγθοῖᾶ ρῥᾶγὶῖ- 
ο1}}15. ξοτηιΐδαιιθ υἱδίωτ, 64118- 
1685 δι ηῖ τίς, ἄρα, οἵ δῖδ οοΥγῖθ 
Ὡθρδιϊομ θα οὐ δαϊμηραὶς υἱ 
διδῖπι 1110 Βυ)ὰ85 α]Δ]Ο 6]: 

, Ἔχεις εἰπεῖν, ἄρα διδακτὸν ἡ 
ἀρετὴ ἢ οὗ διδακτόν; ἴὰπλ οΧ 
18} ΠΟπΠιΘΥΣ, συλ ὩοῺ πρλοάο 
δαθρέιιβ ἄυρ!οχ ἢ (ου}8 π0}18 
ΔΌ εἴτε αϊνουδιῖδδ) 111 60." 
εἰχυς, ὄφρα ἴδωμαι, ἢ --- ἠὲ 
καὶ οὐκί: δ64 586516] οτίδῃμρ (1. 
4, 349.) ποβῖτο β᾽ πῃ: ΠΙσαι πα ἢ δ- 

οἴ, Γνώμεκαι εἴτε ψεῦδος ὑπό- 
σχεσις ἠὲ καὶ οὐκ. Ἑτιμηΐ δἴϊδπι 
41 τοῦι ΔΡΌΒΟΙΝΙ ρυϊθηΐ 60 
αυοὰ οὐ διδακτόν υπᾶπι ποἕο- 
Ὡδ οἱ νϑ]υΐϊ πη νΘΥΌ 18 
σοηϑδίτιδιῖ; οὐ͵ι8 ἴδπιθ τοὶ 
δχθρ] 4086 Ῥοβεῖὶ Ηθυτδη- 
Ὧμ.8 δ Ν1ρ. ἢ, 809: τολμᾷ 
αυϊάδαν ΟῺ 58 15ξδοιαηΐ: δ 
νιθ χι89 ἀϊχὲ ἴῃ Οτδιπι. β. 
448 (35.}) ΟΒε. 83. 
Μοχ ποῖον ὃχ ορί. οοἀή. 

οὐπρ ΒΘ. φῬοβυξΐξ Ῥγὸ ὅποῖον, 
ποηῖᾶπὶ ὩΣ πἰγιθα16 τϑοὶθ 

ἀϊοίτυν (ν4. βδιιρύα δὰ 7.) δοὶὰ 
εοὐάϊλουπι ναϊϑὲ διιοΐου δϑ, 

5 ὍΔδνο {τα μᾶθο,. ἦρα --- 
ἢ -- ἢ τον τἱ δβἰηρυα δέηση] 
ξοδροπάθηιμδ͵,μαρδε: ροδβἔθγιις 
ΘΏΣΠι ἢ Ἔρθοῖαι δὰ 5οϊδπι νο- 
οθπὶ διδαχτόν. 808 418 δθηιο- 
ἵμπι δϑῖ) 116 1ϑῖ8, ἄρα διδακτὰν 
"Ξ 3 . ἢ οὔ, αιγιπηδηΐμτ,᾿ 

8. 816 ΒΘ. οχΧ ορίϊπῖδ οε 
ῬΙμτπιδ. Ὑυ]ρο τοιοῦδε μὲν --- 
μὴ τοιοῦδε δ᾽ οὔ ϑοάυϊο π᾿. 
τοχίηχΐβ ἀυοαιθ οᾶνογθ νυἱ- 

ἤδεμε Ρ]αὶο ῃθ ἀϊδιηρυαὶ .1..- 
ἴος ἐπιςήμην οἱ οὐκ ἐπιςήμην» 
οαἦὰβΒ Ἰοοο ροηΐξ ἀλλοῖον ἐπι- 
ςήμης. ᾿ϊαχθ δῖα δὲϊᾷπι ΟἿΣ 

᾿ ἀιοιῖ μὴ τοιοῦδε, ϑο4. Ῥὶα τρι- 
ᾳφὔδε, αἱ Θρθοῖθ8 ρΡοϑὲξἵνδθ πο- 
Ἰ]ΟΏ18 ΒΟΕΥΘΙΏΣ 18. υἱεξοαυθ. 

4 Μαϊοραὶ δίγανιιβ. Τὸ δὲ --- 

ἄρῃς Τούτου θὲ νο- 
οὐἱα δὲ Ἠϊα τϑοῖϊθ ᾿η16}110]- 
ἴα, δ᾽ίθεδ δή 7ακα, τρϑρδιῖμπι 
Ῥιδορϑηῖβ 6 ἢ ὁδοϊοεθμ. 

6] Τὺ δὲ δὴ ---,. οὉ βταθρο- 
μὲν --. 

δ Τὴν ἀρετήν ἀχρΠοδηβὲ οδυ- 
58. δαά]δθοῖμπι θεῖ: Ὧ6 αυΐδ 6]1- 
το ϊηδη τα ἔογίθ σθηβθᾶῖ. 8:16 
ΑἸοΣΡ. 1. 18. ἃ. πρὸς ταῦτα -- 

νυ τὸ δίκαιον. 

6 ζοὰὰ, 



ἀ, 
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τή ἧ ὑπόθεσις μένει ἥ ἡμῖν, ἀγαθὸν αὐτὸ εἶναι; ΜῈΝ. Τιάνο 
μὲν οὖν. ΣΏΩ. Οὐκοῦν εἰ μέν τί ἔστιν ἀγαϑὸν καὶ ἄλλο χω- 
θιζόμενον ἐπιστήμης, τάχ᾽ ἂν εἴη ἡ ἀρετὴ οὐκ ἐπιστήμη τις’ 
εἰ δὲ μηδέν ἔστιν ἀγαθὸν ὃ οὐκ ἐπιστήμη περιέχει, ἐπιστήμην 
ἄν τιν᾽ αὐτὸ ὑποπτεύοντες εἶναι “ὁ ᾿ ὀρθῶς ὑποπτεύοιμεν; 
ΜῈΝ. Ἔστι ταῦτα. . ΣΩ. Καὶ μὴν ἀρετῇ γ᾽ ἐσμὲν ἄγα- 
ϑοί; ἽἍΜἜΕΝ. Ναί, ΣΩ. Εἰ δὲ ἀγαϑοὶ, ὠφέλιμοι. πάγτα 
γὰρ τἀγαϑὰ ὠφέλιμα 7. οὐχί; ΜΕΝ. Ναί. Σ΄. Καὶ ἡ 
ἀρετὴ δὴ ὠφέλιμόν ἐστιν. ΜΕΝ." Ἀνάγκη ἔκ τῶν ὥμολο- 

“ὁ γημένων. ΣΏ. Σκεψώμεϑα δὴ, καθ᾽ ἕχαστον ἀναλαμβά- 
᾿Ψόντες, ποῖά ἔστιν ἃ ἡμᾶς ὠφελεῖ. ὑγίεια, φαμὲν, καὶ ἰσχὺν, 

Β. 

ς. 

τούτων ἅττα σον δοκεῖ μὴ ἐπιστήμη εἶναι, ἀλλ᾽ ἄλλο ἐπι- 
-- 

ἁ. 

ι 

καὶ κάλλος, καὶ πλοῦτος δή "" ταῦτα λέγομέν καὶ τὰ τοι- 
αὗτα, ὠφέλιμα. οὐχί; ΜΕΝ. Ναί. ΣΩ. Ταυτὰ δὲ 5. ταῦ- »." 
τα φαμὲν ἐνίοτε καὶ βλάπτειν. ἢ σὺ ἄλλως φὴς ἢ οὕτως; 
ΜΕΝ. Οὔκ. ἀλλ᾽ οὕτως. ΣΩ. Σκόπει δὴ, ὅταν τί ἐκά- 
στου τούτων ἡγῆται , ὠφελεῖ ἡμᾶς, καὶ ὅταν τί, βλάπτει. 
ἄρ᾽ οὐχ ὅταν μὲν ὀρϑὴ χρῆσις, ὠφελεῖ » ὅταν δὲ μὴ. βιώ 
πτει; ΜΕΝ. Πάνυ .2ε. ΣΩ. Ἔτι τοίνυν καὶ τὰ κατὰ τὴν 

ψυχὴν σκεψώμεθα. σωφροσύνην τι καλεῖς, καὶ δικαιοσύνην, 
καὶ ἀνδρίαν, καὶ εὐμαϑίαν, καὶ μνήμην, καὶ μεγαλοπρέπειαν, 
καὶ πάντα τὰ τοιαῦτα; ΜΕΝ. "Ἔγωγε. Σ.Ώ. Σκόπει δή, 

στήμης, ἢ οὐχὶ ποτὲ μὲν βλάπτει, ποτὲ δὲ ὠφελεῖ 5; οἷον 
ἀνδρία, εἶ μὴ ἔστι φρόνησις ἡ ἡ ἀνδρία, ἀλλ᾽ οἷον ϑάῤῥος τι, 
οὐχὶ ὅταν μὲν ἄνευ νοῦ ϑαῤῥῆ ἄνθρωπος, βλάπτεται, ὅταν 
δὲ σὺν γῷ, ὠφελεῖται; ; ἵὉϑΜῈΝ. Ναί. ΣΩ. Οὐκοῦν καὶ σω- 
φροσύγη ὡσαύτως, καὺ εὐμαϑία, μετὰ μὲν νοῦ καὶ μανϑα: 
γόμενα καὶ καταρτυόμενα, ὠφέλιμα, ἄνευ δὲ νοῦ, βλαβερά; 
ἍῈΕΝ. Πάνυ σφόδρα. Σ.Ώ. Οὐκοῦν συλλήβδην πάντα τὰ 

τῆς ψυχῆς ἐπιχειρήματα καὶ μαρτερήματα, ἡγουμένης μὲν 

5 (οάά. οπιμθβ ῥγϑϑίθῃ ὕϑπ. 5 810 ῬΓῸ νπ]ῷ. δή δοσῖρε 
Ξ ἄν τι αὐτὸ ὕποπτ. ε. ΝΟ- 6 Οο82]. 
4.6 τοὐέτάϊε Ετοϊηυδ' Ρσοπο- 
ΧΏΘΏ τινά. . " 85. δοδοηάυπι εἰ οὐχὶὲ -- ὡ- 

φελεῖ 5... 9 ΤΟΣ ΤΣ ΟΩΩΝ Ὡ0-, 
“ἴδ, Νυεαιδπι θηῖπι ἵπ Ἰπϊογ" 

Τ᾿ (Ἰδκκ. πάντα γὰρ ἀγαϑὰ τοβαϊϊοιιθι, δηῖοθ. οὐκ ἐπνθημὶβ 
ἐφ. γαι, τὰ γὰρ ἄγ. ὠφ. ἘΘΗΕΙΝΌ. Ἕ βοὰν ἁαιδε. 

ϑηοϊδῖυπι θεὲ ἢ. ΜΊΗΙ Ρᾶτῃ- 

1 γιά. ἱπά, δή. - οὐυΐᾶ νάθεις ορίΐπιθ οὐκί!:. 

4 ΒΔ- 

Ι 
Ι 
Ι 
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φρονήσεως, εἰς εὐδαιμονίαν τελευτᾷ, ἀφροσύνης δ᾽, εἷς". τοὺ- 
γαντίον; ΜΕΝ. Ἔοικεν. ΣΙ. Εἰ ἄρα ἀρετὴ τῶν ἐν τῇ 8. 
φυχῇ τί ἐστι, καὶ ἀναγκαῖον αὐτῷ ὠφελίμῳ εἶναι, φρόνησιν 
αὐτὸ δεῖ εἶναι" ἐπειδήπερ πάντα τὰ κατὰ τὴν ψυχὴν, αὐτὰ 
μὲν καϑ᾽ αὑτὰ οὔτε ὠφέλιμα οὔτε βλαβερά ἐστι, προσγενο-- 
“μένης δὲ φρονήσεως “ ἀφροσύνης βλαβερά τε καὶ ὠφέλιμα. 
γίγνεται. κατὰ δὴ τοῦτον τὸν λόγον, ὠφέλιμόν γε οὖσαν “" 
τὴν ἀρετὴν, φρόνησιν δεῖ τιν᾽ εἶναι. ΜΕΝ. Ἔμοιγε. δο- 
κεῖ.. Σ,Ώ. Καὶ μὲν ὃν καὶ τάλλα, ἃ γὺν δὴ ἐλέγομεν, 25 
σιλοῦτόν τε καὶ τὰ τοιαῦτα,' τοτὲ μὲν ἀγαϑὰ ». τοτὲ δὲ 
βλαβερὰ εἶναι, ὧρ᾽ οὐχ ὥσπερ τῇ ἄλλῃ ψυχῇ ἥ φρόνη- 
σις ἡγουμένη ᾿ὠφέμμα τὰ τῆς. Ψυχῆς ἐποίει, ἡ δὲ ἀφροσύ- ᾿ 
ψη βλαβερὰ, οὕτως αὖ καὶ τούτοις ἡ ψυχὴ ὀρϑῶς μὲν χρω» 
μένη καὶ ἡγουμένη ὠφέλιμα, αὐτὰ ποιεῖ, μὴ ὀρϑῶς δὲ" βλα-- 
βερά. τ ΜΕΝ. Ἰάνυ γε. ΣΦ. ᾿Ορθῶς δέ γε ἡ ἔμφρων. 
ἡγεῖται, ἡμαρτημένως, ̓ δ᾽ ἡ ἄφρων; ; ΜΕΝ. Ἔστι ταῦτα.᾽ 
ΣΩ. Οὐκοῦν οὕτω δὴ κατὰ πάντων εἰπεῖν ἔστι, τῷ ἀκϑρώ-", 
'πῷ τὰ μὲν ἀλλα. πάντα εἰς τὴν ψυχὴν ἀνηρτῆσϑαι » τὰ δὲ 

.89. τῆς ψυχῆς αὐτῆς εἷς φρόνησιν ν “εἶ μέλλει ἀγαϑὰ εἶναι. καὶ 
τούτῳ τῷ λόγῳ φρόνησις ἄν εἴη τὸ ὠφέλιμον. φαμὲν δὲ 
τὴν ἀρετὴν. ὠφέλιμον εἶναι; ; ΜΕΝ. Τιάνυ γε. ΣΏ. Φρό- 
γησιν ἢ ἄρα φαμὲν. ἀρετὴν εἶναι, ἤτοι ξύμπασαν , ἢ μέρος 
τι. ΜΕΝ. Δοκεῖ μοι καλῶς λέγεσθαι, ὡ “Σώκρατες, τὰ λε- 
γόμενα. ΣΏ.. Οὐκοῦν, εἰ ταῦτα οὕτως ἔχει, οὐκ ἂν εἶεν φύσει ς. 
οἱ ἀγαθοὶ ἀγαϑοί ὃ. ΜΕΝ. Οὔ μοι δοκεῖ. ΣΏ,. Καὶ γὰρ ἂν 

 Ββὶβ διχμοῖυχᾶθ πᾶθο δῖ: ποιεῖ υδυγρδῖιπι 6860 ἔπηρέ, 
Καὶ μὲν δὴ καὶ τάλλα --- ἀρ᾽ ἐποίει, αυο τεδβρϊοἱϊυς Θχρο-" 
οὐχ ἢ ψυχὴ, ὁ ὥς μὲν χρωμέ. 41|ῖο πιοάο ἔλοϊα ἀθ φρονήσει: 
Ὁ, ἰπδοῖ ὠφὲ μα ποιεῖ. δὰ δίθριιθι ε Σ ποιεῖ, ὡς ἐ ἔγομεν. 

᾿πβοσία μᾶθς, οἷσπερ τῇ ἃ Ἰά. 58. 38. Ὡ. 6. 
λῃ ψυχῇ (νυ. Ἰπὰ ἄλλος ἢ φρό. 
γησις ἡγουμένη --- ἐποίει, Ῥτο. 
αὑτοῖς ὨΘοΟΘδδασίιπα ἔδοῖι πη γαῖ 
καὶ τούτοις: αυᾶγΘ πιοχ 1η86- 
τις αὐτά. 1ΠΠ]|υὰ -οἴϊαπα, οἈ᾿- . 
δονδ,, νϑὲρᾶ Ὠδθα πλοῦτόν τὸ 8. διγιυνί8 οο]]διῖϊδ ]ος 8, 
καὶ τὰ τοιαῦτα, αυδθ Ἰηδοτία τῆὸχ 26. ἃ. οἱ Ῥχοίαρ. ὅδ. 49. 
βυηῖ. δὰ οχρ ϊοᾶῃ ἃ Ῥγοποιηῖ- ροδὲ ἀγαϑοί τἰθτπι ΣΏΒΕΙῚ 7118- 
πὰ τἄλλα ἃ -- Ῥδυΐο ὯΘ0811- 51: ἀγαϑοί. Οὐοά πυλπινβ 
ϑηξιιδ ςοΙΠοσαία 6880 ἴηΐθς πόῃ ῃϑοθδβᾶγιαι (Υ. , 40... ἃ.) 

᾿ λέγομεν οἴ νοῦρὰ ᾿ἰπάθ ρθη- τῷ ροῃμθηῃάϊμπ, ἰδπιθῃ αυχὶ 1η- 
ἀθπδ, Ἰθηίᾳιθ σποπθπαϊ τϑῃΐωπι παρα ἱπ ΕἾΟΣ. χα, 
διηῖ ἰἰσοιθϑ ̓  Ῥτο Ῥτδθϑθηῖ 

4 (ομ8]. 

5 Καὶ φρόνησιν  ιηα. οἰ θη. 
ΟΣ. Β6η6, 
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που καὶ τόδ᾽ ἦν. εἰ φύσει οἱ ἀγᾳθοὶ ἐγίγνοντο, ἦσεν που 
ἂν ἡμῖν, οἱ ἐγίγνωσκον τῶν νέων τοὺς ἀγαϑοὺς τὰς φυ- 

σεις δ: οὗς ἡμεῖς ἂν παραλαβόντες, ἐκείνων ἀποφηνάν- 
τῶν, ἐφυλάττομεν ἄν ἐν ἀκροπόλει" δ. χατασημηνάμενο: στο- 
λὺ μᾶλλον ἢ τὸ χρυσίον δ, ἵνα μηδεὶς αὐτοὺς διέφϑει- 
οεὲν 1, ἀλλ᾽ ἐπειδὴ ἀφίκοιντο εἰς τὴν ἡλικίαν, χρήσιμοι γέξγοιν- 
το ταῖς πόλεσιν. ΔΊΕΝ, Εἰκό; γέ τοι, ὦ «Σώχρατες. ΣΣΏ. 

26 ρ᾽ οὖν, ἐπειδὴ οὐ φύσει οὗ ἀγαθοὶ ἀγαϑοὶ γίγνονται, ἄρα 
μαϑήσει; ΔΙΕΝ. 4οκεῖ μοι ἤδη ἀναγκαῖον εἶναι" καὶ δῆλον 
οὖ Σώκχρατες, κατὰ τὴν ὑπόθεσιν, εἴπερ ἐπιςήμη ἐςὶν ἀρετὴ, 
ὅτι διδακτόν ἐξιν. ΣΏ. Ἴσως νὴ Δία" ἀλλὰ μὴ τοῦτο οὐ 

᾿ καλῷς ὡμολογήσαμεν ". ΜΕΝ. Καὶ μὴν ἐδύκει μὲν, ἄρτι 

4. (9381 τῇ φύσει. 

δ Βοροία ὧν δηῖθ. ἐν τγο- 
οὐτϊ 6 γιημά. οὲ γοηρῖς, Υἱά, 
Τηὐδ, ἐπ ἂν. ᾿ 

6 Ἑδοοῖὶδ δ᾽]ιβῖο δὰ πηοσϑῆὶ 
αυΐ οχαῖ, υἱ 4110], 114 οἴσδηι 
ΑἸΒοΟΙ5, Ρϑου 188 ΡαὉ]1 688 οἵ 
“Ῥιοιοδὰ αιδοαυθ τὼ {π688ιι- 
Χ18 τοι Ἕογιμα, 7186 1 ΔΟΥΟ- 
ῬΟΙ͂Ι 6δϑϑηΐ, οἰδιι618 οἵ οδει βοᾶν 
48 ῬΟΥΙΒ ΔΒΘΟΓΥΔΩΩ͂Ι, 1ὰ. 
Βοθοκἢ, δῖακιοῃ, ἃ, ἀτὰ. ΤΙ. 
Ῥ. 203. 

ΤᾺ οοηϊυμποίζοιο ἵγα Ὀ6:- 
ἀοι Ὠϊς ᾿πιρογἔθοϊυ διέφϑ ει- 
εν οὐ φριδϑοθάθῃβ ἤγροῖδμο- 

ὭουηΣ, ἀδ οὸ αιοά ποῃ δῖ, 
τη σεἔθοϊμ φυλάττομεν. να, 
ηῖτα Οὐ, 3. ὀχῖσ. ἵνα οἷἵοιτ᾽ 
ἦσαν. Ἡουρον. ( δομιΣ.) Ὁ. 

ι΄ 857. 8. 1.γ8. 6 Ἐταϊοβίῃ. πθ- 
69 Ρ. 43. (Βε18ῖ..) δὲ 1δι Τὰν- 
1οσ. Οἵ, δυμάθιι ιἰδιτὶ 18 
Αοτγὶβῖο ᾿ἱπάϊο. ἀρ. Ἐοὶπα. δὰ 
ΎΤΠοδοῖ. 48. Μυίδιιν δυΐθπι 
Ηϊο αυϊάθηλ τηοάϊι8 πιοχ, ρος 
εἰζυγαι γέγνοιντο ΟὟ Ἰῃίθγοθο 
ἀθη8 ἀφίκοιντο, " ᾿ 

μ 

1. ἘΧχΧοΡΙ4Δ Ῥδυουϊλθ μῆ; 
. ΒΒη8:᾽΄:΄: ΟσΔνΘΠΩΣ νὰ τἰθηαϊ 
οὔτ Ιπαἀϊοδῖϊνο, 8 Ῥέοβδυῖὶδ 
οαγῖθ δορὶ ΡΊΟΥθτ.8, ὩΟΣ 51 ἀθ 
Ῥογέθοϊο δξοσυωϊυς ἃ Ηοορο- 

, χὰ αυϊάδπι, δ64 

νθῆο, Νδιδιδο ἴῃ Οσδννι, 
(8. 520. ΟΡ 8. 5.), 8ἃ11186. Αὐιυδᾶ- 
16 Πῖο ϑὥδιῃ ἔογίδββδθ 4116 
τοροῃθηάαπ Π1πὰ ἔδηβιυιβ Ῥυ- 
ἰεῖ, πιΑχῖ 6 ΟἿΠλ 586 01:8 ΟΟ- 
ουτγᾶῖ 1 ἢδα δϑηϊθηΐσζα ὧμο- 
λογήκαμεν (νι, τηξν, 38. 40. 
εἰς.). Αριιὰ8 ἴδασθ ὶς υἱ- 
ἀδίυσ δογιδίμτῃ 1 σΘ ρχζδϑῖθ- 

88 Ομ 
Ἀγηϊδ ποδηθδῖ. ξηδιοαιν δυ- 
ἴθι 1 [411 Ἰοχιιθη 1 ἔοχιπιδ, 
σοηῖζα ὩδίυΓΑΠιὶ σΟὨδίσχι ΟἿ ΟὨ 8 
ΡΟ μή νεῖμε τανίϊὰ ἱγγορὶϊ 

ΔΙΩΙΏΔ108,. ασυ18 οοτγίμμ θϑῖ 
ΘΟ ΘΙ, {8 6656, οἱ Πὶς αυϊ- 
ἄθπι, τηιαΐὸ ἐε σἰαξωε 56. Οομξ, 
οι θαι τἰδπ 1 Ὀτδθβϑιὶ 
φιυοαιθ ποϊδιίμ πηι δα ΑἸο. 1]. 8, 
δὲ ἀϊβεσίθ οἰΐδπι δαασίμπι 
νεγθιπλ δρῶν. 
ψιάδθο πο ΒΘΟΚΙΟΟΥῸ οἱ 514}}- 

Ῥδιπηο Ἰηϊοεσορδῖνδιῃ Πὲς 68- 
80 Ῥαγουΐδπι μή: οὐδ 1ᾶ- 

᾿ς ΥΑΘᾺ υὑϑ118 ὨΌ]Ἕ πὶ ᾿ΘΧΘΙΠΡ] τα 
ῃόν!, ὉὈΔὲ ῥδγίιοια 111ὰ νϑγδηι 
τηϊγοσοΔὲ ἸοαΌ ΘΙ 8 δθηΐθη- 
ἴαπι: δῖ ἴσο ιδηϊξοοῖο 80- 
ογαῖθβ αἱοϊδ, 86 οεὲ Μδῃουθπι 
τοῦτο οὐ καλῶς ὁμολογῆσαι. Νά. 
αυθ,  ἀϊοᾶπὶι αὐυοα δοἴ0, 
ἃγνία νιἀδῖυῦ μυϊο Ιοοο [415 
ἁπτδίγοραιῖσ; Ὠ181 6Χ 1ρ80 μὴ 
ὀδνθ  )Σ πδὲπι συοααπηιθάο 
ἀῖοδς μῖο χυϊάθην μὴ ᾿πίθγγο- 
αἴϊνυλ» ΄Πυ86 ἔοσθ οϑέ 814]]- 
Δ σϑηϊόπδ, 

9 [)8 



ΜΕΝΟΝ. τς ἢ 

καλῶς λέγεσθαι. ΣΙ, ᾿Αλλὰ μὴ οὐκ ἐν τῷ ἄρτι μόνον δέῃ 
αὐτὸ δοκεῖν καλῶς λέγεσθαι, ἀλλὰ καὶ ἐν τῷ νῦν. καὶ ἐν τῷ... 
ἔπειτα, εἶ μέλλει τι αὐτοῦ ὑχιὲς εἶναι. ΜΕΝ. Τί οὖν δή; Ἐ. 
πρὸς τί βλέπων δυσχεραίνεις αὐτὸ, καὶ “ἀπιςεῖς, ᾿μὴ οὐκ ἔπι- 
φήμη ἢ ἡ ἀρετή; ΣΩ, ᾿Ἐγώ, σοι ἐρῶ, ὦ Μένων. τὸ μὲν 
γὰρ διδακτὸν αὐτὸ εἶναι, εἴπερ ἐπιςήμη, ἐξὶν͵ οὐκ ἀνατίϑε- 
μαι μὴ οὐ καλῶς λέγεσθαι" ὅτι δ᾽ οὐκ ἔξιν ἐπιςήμῃ, σκέψαι, 

- δάγ σοε δοκῷ εἰκότως ἀπιςεῖν ἧ. τόδε γάρ μοι εἰπὲ, εἶ 
ἔξι διδακτὸν ὁτιοῦν πρᾶγμα ὅ, μὴ μόνον ἀρετὴ, ' οὐκ ἄναγ- 
καῖον,. αὐτοῦ καὶ διδασκάλους καὶ μαϑητὰς εἶναι; ΜΕΝ. 
Ἔμοιγε δοκεῦῶ ΣΏ. Οὐκοῦν τοὐναντίον αὖ, οὗ μήτε διδά- α. 
σκαλοι μήτε μαϑηταὶ εἶεν ἡ, καλῶς ἄν αὐτὸ εἰκάζοντες εἰ- 
κάζοιμεν μὴ διδακτὸν δ εἶναι; ΜΕΝ. Ἔςι ταῦτα. ἀλλ᾽ 
ἀρετῆς διδάσκαλοι οὐ͵ δοκοῦσί σοι εἶναι; “ΣΏ. -Τ]ολλάκις, 
γοῦν ζητῶν, εἴ τινες εἶεν αὐτῆς διδάσκαλοι, πάντα ποιῶν οὐ 
δύναμαι εὑρεῖν. καίτοι μετὰ πολλῶν γε ζητῶ, καὶ τούτων 
μάλιρα οὗς 5 ἄν οἴωμαι ἐμπειροτάτους εἶναν τοῦ πράγματος. 
καὶ δὴ καὶ νῦν, ὦ Μένων, εἰς καλὸν ἡμῖν ὃ ̓ χένυτος δδὲ 7 ἁ.. 

Ι , 

8 Ὧϑθ δρϑυπάδηϊα ρῬδυίόϊι- 
ἴασαι πϑρδηὰξ 1 ὯΪ18, ἀπισίεῖς 
μὴ οὐκ ἡ --, ἀνατέίϑεμαι μὴ 
οὗ καλῶς λέγεσθαι. οἱ ὅτε οὐκ 
ἔστι» ἀπιστεῖν, ν. Ἰαὰ. ἴῃ μῆ οὲ 
ἔχο, ΧΙ, δὰ ᾿οιλοδίμϑωι ΝΜΙ- 
ἀϊδδυα. 

85. Οο18], ὁτιοῦν τί) 5126 το- 
126 πρᾶγμα. 

, 4. Ορίϊδίϊνιβ, υἱ οΡδογνδηὶ 
Ἡοϊπάοτγβυθ οἵ δίσζυνιι9, Ρ6.- 
δϑᾶδρ0 γχϑϊδῖνιβ δῖος ᾿πΩΡΊῸΓ, 
αυδιάο πάθε δῖ 60 5618 
400 εἰ οὐπὸ ορῖ.: μἱ Βῖς ὈΓσ 
εἴ τινος μἱ 

. 214. ἀ. ὃ δέ γε αὐτὸ αὑτῷ 
ἀνόμοιον εἴῆ --- σχολῇ γέ τῷ 
ἄλλῳ ὅμοιον γένοιτο. ΟἾλδτπι, 
Ῥ. 171. οχίν. καὶ ἄλλο πᾶν οὗ 
σωφροσύνη ἄρχοι. Η!ρρΡ. πι8]. 
Ῥ. 284. ἃ, καὶ ἄλλοϑι ὅπου 
«τοῦτο σπουδάζοιτος ῬΠδΕαΓ. 

. 216. Ὁ. ὧν σπερμάτων κή-- 
οιτος. Ἰῖδι πἴο 1ηἶγ. δ. 30. 

ὯΌΙ νἱά, ηοΐ. δὲ οἴ, ἠἡσίδην δά 
Αἱς. 11, 7, (ἃ --- ᾧου). 

ἢ -- εἶεν. ΟΕ. 1γ8.. 

δ ΒΟΥ ρθ185846 Ρ]αϊομοπι μηδὲ ᾿ 
διδακτόν ῬτΟΡΔΌ16 οὶ ὃχ 1)" 
118 ΄συᾶθ δδοσιρᾶπι 1185 θηὶ ἔθυϑ 
νοΕ ῖ6 τ β ΘΕ 115 ἀπέγα 47. ἢ. 

΄ ὁ δὲς ΒΒ. ὁΧ οριττπιΐδ θὲ Ρ]υε, 
υ]ρο οἵους. 

17 Ὑυ]ραῖδ οπιηΐατα ἔθγθ οο- 
ἀΐσυπι, εἰς καλὸν ἡμῖν αὐτὸς 
εαἰφ. 3 .. ὅδε, δὲ πιοχ, αὐτὸς γὰρ ὅδε 
πρῶτον: αἀυὸ οἴτοσφιθ Ιοοο 
δίγων! δ Γαι δμορῖθ ἰπ- 
δθῺϊο νἱαϊὲ ποπιθὴ “ἄγνυτος 
τοροηϑῃάνπι. θ866, ΟἿἹ οὐτὰ 
ῬΙΙΟΥΙ ΙΟσῸ του σοσδὺὶ [ιδθ8ϊ- 
ἴαγϑιν (οἰπιΐταπι τὸ αὐτὸς ὅδε, 
5868 1058 1116 ἃ Ἠοβ δθυπιο- 
Ὧ68 ΔΡῚ551}.18.." 41 πῖοχ ἀ6- 
δ ηϊγϑίωσ ὩΟῺΏ111.6) ; ΟΊ πιο. ἂς 
δυνγηθηῖο Θροὸ σοῃξιτδῖν!8 διι τ, 
οοὐΐϊοο ΕἸου. χ. τοΐμτ Ἰοουπι 
ἀδηῖϊθ ἴδ, οὐ ἤσπο ὁρῸ Θχὶ- 
θυ. (οηξ. ἀθ οοῃξιδιοθ ὩῸ- 
γαϊαυπι αὐτός οἱ ᾿ἄγυτος Βοῖ8- 
δοηδ. δὰ Νίδτι. Ὁ. 88. οἴ 
Οδοξου ριι, Σὰ ξηθ166. 

δατπι Απγίυι 6886 1ρϑιπι 1]- 
1μυπὶ 



48 ΜΕΝΙΝ. 
παρεκαϑέζείο, ᾧ μεταδῶμεν τῆς ζητήσεως. εἰκότως δ᾽ αὖ 
μεταδοῖμεν ἄν δ. ᾿Ανυτος γὰρ ὃδε πρῶτον μέν ἔςε πατρὺς 

ἢ 

πλουσίου τε καὶ σοφοῦ, ᾿Ανϑεμίωνος: ὃς ἐγένεξο πλούσιος 
οὐκ ἀπὸ τοῦ αὐτομάτον,᾽ οὐδὲ δόντος τινὸς, ᾿ὥσπερ ὁ γῦν 

,᾿ Α .“ , ψεώςὶ εἰληφὼς τὰ Πολυκράτους χρήματα, ᾿Ισμηνίας ὃ Θη- 
- 9 "λλὰ ΄“Ψ ς Ὁ“ 7 Ῥ .- ΒΕ, 2 , βαῖος ", ἀλλὰ τῇ αὑτοῦ. σοφίᾳ κτησάμενος καὶ ἐπιμελείᾳ. 

1ι πὶ ϑοσγδῖῖ8 ροβῖθα δοοιιϑᾶῖον 
χοῦ, ἀ4ἀθ 60 πυαθδπι ΟΡΊΠΟΥ 
᾿ἀυδηδίυπι 6εῖ, Νάπι Πιορθ- 
ὯΘ68 ἴ,ἃ. 2. 63. ἰδηχυδπὶ οδΥ- 
ἴχ.πΔ Ποο6 ΡΟ, οὲ ΡΙΙΔγο 8 
ἀπ Διπιδίοτιο 17. 18. (Ρ. 762. ο. 
ἃ.) Ῥοβῖ πιγδηυ πο]ᾶπι αυδη- 
δπι ἀθ Δηγίῖο; αιιο αἀϊδογῖθ 
ΑὩΙΠ ον οπ8 Ἀπ Ποπηϊηδέ, 
οἱ ΑἹοιδῖδαθ, ᾿τλη] οἾ 188 1111118 
ουπὶ ϑοογδῖθ ᾿δηρῖ, Αοςσδαιϊ 
ὩσῺς δοΒο] πηι δα ΕὨΊΠΥΡΗγο- 

᾿πθη, αυοά 6 οοἄ. ΟἸδτηκίδηο 
οὐϊάϊε Οδ᾽δἔογαάιι5 ἰῷ 1,Θο10- 
ὩἷΡ. Ῥ]δίοῃ, Ῥ. 1069. ου)ιβαι6 
ζηλίαπι οδὲ μοο: Οὗτος ὃ ᾿4- 
γυτος ᾿Α»ϑεμίωνος ἦν υἱὸς ᾿48η- 
γαῖος γένος, ᾿Αλκιβιάδου ἐραςὴς 
πλούσιος ἐκ βυρσοδεψικῆς. ὅϑεν 
καὶ σκωπτόμενος ὑπὸ Σωχρά- 
τους διὼ τοῦτο ἔπεισ» Πέλητον, 
ἀσεβείας γραφὴν δοῦναι κατὰ 
Σωκράτους. ιυια ΟΟσΟΔΒΙΟΏΘ 
ἀϊδοδηῖ βίυμϊοϑὶ, 6Χχ ορίέϊαιϊδ 
ἀϊνογδοσυπι ΠΡγοσαπι οοἀά, 
Σαδᾶ. ὨΟΟϊΘ σομπδῖδεθ, ἐδ] 88 Πξ 
6880 δουρίιγδηι ρϑγνυυϊρδίδπα, 

᾿ ου͵)υ5 αυδηιῖδΐθηι πα πλαΣ 
ΟΠΏ 689 ΠΟΙΏΪΠ18 ἥέλιτος, [Ὑ14, 
οἱ Βεκκοσ δὰ Ἐμιπυρῆσγ, Ρ. 
351, 16. Ν. Ἴ,. δὰ Αἴβϑα 12. 
Ῥ. 651. 67: 116ὁπ| ΠοΡΓοο Αἀά, 
δὰ ΑΥδῖορῃ!. Ἀδὴδβ 1337. Ν9- 
χυπι ἀ6 Αηγΐο, υἱ γοοῖθ 86 191- 
ΕΔ θυ, ἰθδιιπ 8 ὨΙ1ΕΣ 
ΟΡυβ οθδῖ, οὐτὰ 1184 ΒΟ ΘῸΠῚ 
τοαἀμποδὶ Ρ]Δῖο, υἱ ἰδηῖϊα πὶ ΠΟ 

1ρ86 1Πμπὶ 80 10 δηΐϊπλο δᾶ- 
θοτθ οἷοαυδίῃγ, Οὐο ἡ]υά 
οἰἴΐαχη δρϑοίδὲ συοὰ 118 αιιδθ᾽ 

ἴων ἴῃ Αροϊοριὰ ϑσογαῖ!8 Χ6- 
᾿πορβοηῖθᾶ 29. τῶν μεγίςων ὑπὸ 
τῆς πόλεως ἀξιούμενον, 5ἰτα}}}1- 
χὴᾶ δυηῖ ᾶθο 28 ὨΟδῖζΟ 1ο- 

“ 

"- 

“ἀ49 Δηγῖο δοσιιδᾶΐογζθ Ἰορυη- ᾿ 

οὐ, αἷφοῦνται γοῦν» αὐτὸν ἐπὶ 
τὰς μεγίςξας ἀρχάς. 1ιοραῖυν 
Ἰηίορου ΔρΡοϊοριὰθ ]Ἰοσοιιδ οὐπὶ 
ποῖ ϑομπηοιάθεῖ, ᾿ζέθιι οἦι8- 
δαὶ μοῖὰ δὰ Χρυυ. ΜΈ αι, 1,2, 
38. υδῖ οἰϊδπ ἀ4ἀθ ἤος ΑἸγίι 
οι ϑοογᾶΐϊθ οο]]οαιιο. Αἀάθ 
ἀθ ΡΥ]Ὸο δ᾽ 8δὸ ργοῦσίδ 7061- 
οἰἴχιθ οοσγυρίου Ὠϊοα, 13,61. 
ῬΙμῖ, ΟοτἝο].. 14. (Ρ. 220.). 

8 Ραγιϊουΐϊυπι αὖ οἰϊοβᾶπι τὰ- 
ἴμ8 γϑθροδιοσαπιὶ ΟἸΣτι δοσιρίι- 
χὰ οσοὐά. ΟἸ]ατῖς. δὲ δῖ. εἰ- 
κότως δ᾽ ἄν μεταδοῖμεν ἂν, οοπ- 
ἔογθῃβ Ἰηξγα ΑἹοὶ. 11, 8. κχκιν 
εὔξαιντο ἄν: Ποηλοδιῆ. Μιαά. 836. 
οὔτ᾽ ἂν ὑμεῖς ὑπομείναιτ᾽ ἄγ. 
Νυὰς νόγσο πιοηῃξϊῖιι8., ἱποϑ- 
4116 δἴο. ρΡδᾶγιϊσερδ ἢοτὶ, 
οοῃῖτα δΘΏΒ.ΠΙ, ἩΠμάΣ εἰκότως» 
τοδί νοσϑαὶ αὖ, 4ᾶ ἰγδη- 
81:15 ἢδι Δὰ τγδϊϊοιλθιι δ] χυδπι 
᾿Πυ8 μεταδόσεως. δά)πηρθοη- 

παι: ἃ. ἀν, γόγωδ “{ἰ»δ οάπ- 
44 --. (ἕ, Προγμι. δα ΥἹρεέῖ. 

Ὡ. 2884. 
“ 

9 Ὅυο βδυπὲ Σεπιδηΐαθι (6 
αυϊρὺβ οοριίδτθ δίς ᾽χη. 
οδδιῖ, ΡΟ ὁ δηλ 6 1 αἰδι: Ὠβη16Π- 

αι. ΑἸΐογυσα Ρ]υ Ασομ πι}8- 
δ 6850 γοξογε ΟἹ. 103. 2 
δὰ χορθην. Ρεγδᾶγυσπι ἀὩᾶ οὐὲ 
Ῥο]οριάδ, οὐ)μβ ἄπιΐοιι8 [δδῖθ 
Ὠιοάοτο 1116 γαῖ. ὍὙγαπι 

᾿᾿σοηδιάογδηῖ,, α0ἃ τδϊϊοθθ 6’ 
Ἰοριἀδβ ἴμπὶ 1 ργδίαπι ΓΘΡῚ8 
νϑηθγαῖ, ᾿δρρᾶγοξ 1βπιθηϊδαι 
ὨΟΠΏΙΒΙ ρϑγί68 δδοιι δ 6618" 
86. πθαμθ ογϑάθη ἀπ δὶ [8π8 
τ δρη Ποῖδ οιπὶ ἀοηἷ86 τὰ 0 6} 
ταυϊαῖμ τι 6686. ΑἸΐτι8 ἔμϊὲ 195 
ἸΆΘΩΪΔ8 αυΐ, ἦδπι ΟἹ. 99, 3... 
ΙΓ, λοοαάδθηλοῦιδ Οδάηιοδαι ἴθ’ 

ὯΘΠ.΄ 

ι. 



ΜΕΝΩ͂Ν. 49. 

δπτειτα καὶ τὰ ἄλλα, οὐχ ὑπερήφαγος δοκῶν εἶναι πολίτης, ὁ. 
οὐδὲ ὀγκώδης τε καὶ ἐπαχϑὴς, ἀλλὰ φᾳόσμιος καὶ εὐςαλὴς 
ἀνήρ. ἔπειτα τοῦτον εὖ ἔθρεψε καὶ ἐπαίδευσεν, ὡς δοκεῖ, 
᾿᾿ϑηναίων τῷ πλήϑει." αἱροῦνται γοῦν αὐτὸν ἐπὶ τὰς μεγέ- 
ξας ἀρχάς. δίκαιον δὴ μετὰ τοιούτων ζηϊεῖν ἀρεεῆς πέρι 
διδασκάλους 15, εἴτ᾽ εἰσὶν εἴτε μὴ, καὶ οἵτινες. 

Σὺ οὖν ἡμῖν, ὦ Ἰἄνυτε, συζήτησον ἐμοὶ τε καὶ τῷ σαν- 2] 
τοῦ ξένῳ Μένωνι τῷδε περὲ τούτου τοῦ πράγματος τίνερ 
ἂν εἶεν διδάσκαλοι. ὧδε δὲ σκέψαι. εἶ βουλοίμεθα Μένωνα. 

᾿ 

ὩὨΘΩΠΡυΒ, ἸΔη]υΔ1 αιχ ῥαΐ- 
τῖιπι Οδροδιΐδζυ) πβοῦῖθ τα]. 
ἴδῖιι8 δεῖ, υἱὲ τρίογε ΧϑηΟρΡΒ, 
Ἠ61]1. 5, 2, 25. 26. ἴαπι ουπ- 
ἄφθπι τἄάθηι Ὡδεγδί ΒΟΥΊΡΊΟΥ ἐρ, 
3, 5. 1. .ΟΣ ὨυπλθγΟ ὄὀοζμπι 
ἼΒοΡδχγιπι, Οουῖῆὶ θὲ Ασρος 
τσὶ ὈΥϊποῖρυπι Φ01856), 1Ἰηῖθ 
Ζιο8 60 ἰθεροζθ, 4υ0 ΓΘ ἴτε 
Αδῖᾶἃ ῬΓΟΒΡΘΙΘ ξότοτοι Αρθ81- 
1διυ8, υἱ ΒΘ] πὶ 
χηονασθηῖ, 1 ἰδίθηΐα δγρθηῖ 
δε δυιοσιῖ ὙΣΙΏγχδυβῖθβ, 718" 
ΒΆΡΠΘΓΩ8 διισόθβϑοσ, 
Ἑδοίυτι 6889 σρστγίοξ ΟἹ, θύ, 1, 
ψν61 2: ϑοχιιθ γϑξθγθῃα Ἷϑῃ- 
860 νοῦδὰ Ρ]αΐοιιϊβ. Ῥοϊγογὰ- 
16 Διιῖθαι, ΘΔ ΠΙΣΟΓΙΙΠ ΤΥΓΑΣΙΏΣ, 
ἀϊν1ι148, 1581, 4πρ4 πιᾶβηορθ. 
ΣΧΘ τῖμι αὐυϊάθηι νἀ δίιν, ῬΘΓ 
Ῥτονοῦδένπν ἔοείθ μῖὸ θη. 
ὩδΔηϊΙγ, 15 Αδίδια ρο δι πτίλι 
τα ΟγΘ ἢ, 646. ῬΘουπῖδπα 1]. 
Ιλ ἴἰὰ Οταθοῖδῆλ πὶ 1}. 
ἘΠγδιιβῖθβ, [Δ 8]Δ1845 οἷτται ἔπ1886 
ΟΥΘαΣΡ116 δὲ στϑρυϊδηῖ! βήθηι 
ἘγΥΔΏΠΙ, ϑδιβίαιθ ξδιᾶ Ὁ] 6710. 
τᾶ. 
νῖ8 τιάρηυπι ἀῦρθητί Ῥοηάτδ 
1, ταϊθηΐα ἴυπὶ ᾿θπιροσῖ6 ε 
Ογδθοϊὰ ἔπϊδ86 νἀδηίων : [8- 
ΤΑ ΟἾὰ ἀπῖος 86 Χ Ποιπῖηθα 
(οἱ οἴη σδοθιιδοὲ Χοσορμοῦ᾿ 
Ῥτδοῖου βοοῖοβ ὩΏ11:8 Θόύτιπι --Ὁ 
καὶ τοῖς μεε᾽ αὐτοῦ --Ὁ ῥέοι 
Σιὶδλ Θὰ αἰδιθυδ εἷξ, ἰδη1θ. 
πϊᾶ6 Ῥογῖϊο ἐδηΐᾶ ργοξοοΐο ὯὩστ 
δισῖ, υ σοιραγαιοπὶ δυΐϊς 
πιϑουνῖγου, δὲ τὸ 7ολυκράτους 
χρήματα, υἱέονϊὲ δοηδιι δοοῖ- 
Ῥιδπλιδ. νοοάζσίυξ: ῃγΆθβον 

Ουοέά. 

ΘΟΗΓΕΙΕΗΑΜ. Οὐυδια-" 

ύϊδηἶ8 οο-ὸ 

{πὶ οὐὐπὶ 1ὰ ἴ, οεδῶ 6 ἈΘρ. : 
2. Ῥ- 336. ἃ. ὁπῖος ρμοϊϑθωϊθθ, 

νἱϊοθαιθ Βοιληθ8 οὐπὶ ῬΘ6- 
τἰδηάτὸ, Ῥοσζαάΐοοδ οἵ ἴρδο Χοϑέ» 
ΧΘ ᾿βιλθηῖδ8 1118 ΤΉΘΡΔΙΙΒ Χγ0- 
οΘῃδοδΕΣ, 
δὰ αυοά ροιϊ95ϊπιιπι, ἔδοίΐίιπε 
Ῥ]δῖο πὶς τϑοριοὶαῖ, Οοἴδειτξ 

- 

Ἰριαοσάμπηυβ ριωσ 

Βορθοῖκβῖιβ (π ΡΙαῖ. ΜΙΠοηεπι. 
Ρ' 6.) οὐπι δοβ]ϑιδειδοῆθσο 
δοὶξ σσηξοσυΐχιθ ργδοῖοσϑδ }11:- 
Ὅεὲ ΡΡὶυτ, Ατίδα, Ῥ. 1021. 4. 
Τγβδλάς, Ὁ. 448, 6. Ῥδυδδῃ, 8, 
9. ὑπὰθ Ὡ1ΗΣΪ ἰάτηθῃ ρσοῦϊε, 
᾿ἀυοἀ ῬτοΡ ΔΌΣ]! οσθπι θῶ 856 }- 
τοῖν τοάάδῖ: ἔπ ΟΥΘ- 
Βο6τΘ πὐτπόγαπη δοχζι πὶ ΥἹ 4688 ̓  

ΘΙΔΏΞ. ᾿ 

1ὁ Τίὰ τϑοῖθ βάϊτυς, ποῦ ὃμ 
τεῖν -- περὶ διδασκάλουγς, αυὰ 

αἱ Ῥοουπῖδο 11Π3ιὸ ῥακεοὶραδ ᾿ 

Τταῦουιϑ ροττνυϑ ΘΙ δΔοσιι88.. 
νι δα περὲ Σϑαιιχογϑῖιγ, 9. 
χᾶπι τδοηθαι τλομπδίταϊ αυοὰ 
δοαυϊΐτν, συζήτησον περὶ τ. τ." 

ατος τίνες ἂν εἶεν διδι. πρά 
Οὐαὶ δυῖδηι Β. 1. αρϑεὰν8, 
διδάσκαλοι ἀρετῆς πέρι; ἀϊοιιίπ, 
οὐ αἰτίαν τιγὸς πέρε οἱ εδὶπι.;. 
ἀθ χυΐρυδ ν. Ἠοὶπα, δὰ ΤΗα: 
δοῖ, 83, ΡΠδαϑάο, 102. Οἔ. ΡΙΔῖ, 
ἌΘΡ. 8. Ρ. ἀ50. 6. «εἰς ᾧ ΝΟ νι 

γωνία “-- παίδων τε πέρι καὶ γύ- 
ψαικῶν ἔσταν. Ἡτοά. ὅδ, 40, 
ἐς τὰ μέγιςα ἀρετῆς πέρὲ ἀνήμ 
πξτε. 
Ββέδϑοΐϑται8, ζητεῖν διδασκάλους, 
εἰ εἰσίν: «οἴ. 
τους ἐζητοῦμεν. τίγες εἰσίν. ΟΕ, 
Οέδηλπι. ὃ. 454. (138.),ς 6, - 

ι. ἢ ,, 4 Αηᾶ- 

Ὦ οσδίοσιϑ διυιῖθπλ Ὡσΐιδ. 

την, 30. ὦ, τού-. 

ΓΑ 



δ0 το Ἰ ΜΕΝΜΝ. 

τῴδε ἀγαϑὸν ἰαερὸν γενέαθαι, παρὰ τίγας ἄν αὐτὸν πέμ- 
σποιμὲν διδασκάλους ; ἄρ᾽ οὐ παρὰ τοὺς ἰατρούς; ΑἸΤΥΤΟΣ. 
ΤΙάνυ γε. ΣΩ. Τί δ᾽. εἰ σκυτοτόμον ἀγαθὸν βονλοίμεϑα 

Β. γενέσθαι, ἀρ᾽ οὐ παρὰ τοὺς σκυτοτόμους; ΑΝ. Ναί. ΣΩ. 
Καὶ τάλλα οὕτως; ΑΝ. Πάνυ γε, ΣΩ. ὯΩδε δή μοι πά- 
λιν περὶ τῶν αὐξῶν εἶπέ" παρὰ τοὺς ἰατροὺς, φαμὲν, πέ- 

ἱποντες τόνδε καλῷς: ἂν ἐπέμπομεν, βουλόμενοι ἑατρὸν γενέ- 
σθαι" ὧρ᾽ ὅταν τοῦτο λέγωμεν, τόδε λέγομεν, ὅτε παρὰ τού- 
τοὺς πέμποντες αὐτὸν σωφρονοῖμεν ἄν, τοὺς ἀντιωτκριρυμέ- 
γοὺυς τε τῆς τέχνης μᾶλλον ἢ τοὺς μὴ," καὶ τοὺς μισϑὸν 
πραττομένους ἐπ᾿ αὐτῷ τούτῳ ἀποφήναντας αὑτοὺς διδα- 
σκάλους τοῦ βουλομένου ἱέναι τε καὺ" μανθένεεν; ἀρ᾽ οὐ 
πρὸς ταῦτα βλέψαντες καλῶς ἂν πέμποιμεν; «ΑΝ. Ναί. ΣῺΏ. 

ε. Οὐκοῦν καὶ περὶ αὐλήσεως καὶ τῶν ἄλλων τὰ αὐτὰ ταῦτα; 
πολλὴ ἀνοιά ἕξι," βουλομένους αὐλητήν τινὰ ποιῆσαι, παρὰ 
μὲν τοὺς. ὑπισχνουμένους διδάξειν τὴν «ἔχνην καὶ μισϑὸὺν 
πραττομένους μὴ ἐϑέλειν πόμπειν, ἄλλοις δέ τισε πράγματα 
σαρέχειν, ζητοῦντα μανθάνειν ' παρὰ τούτων, οἵὗ μήτε προσ- 
ποιοῦνται διδάσκαλοι εἶναι. μήτ᾽ ἐςὶν αὐτῶν μαϑητὴς μη- 
δεὶς τούτου τοῦ μαϑήματος, ὃ ἡμεῖς ἀξιοῦμεν μανϑάνειν 
παρ᾽, αὐτῶμ ὃν ἂν πέμπωμεν. οὐ πολλή σοι δοκεῖ ἀλογία 
εἶναι; ΑΝ. Ναὶ μὰ “1 ἔμοιγε, καὶ ἀμαϑία γε πρός ". 

48. ΣΩ. Καλῶς λέγεις.. νὰν τοίνυν ἔξεςί σοι ὁ μετ᾽ ἐμοῦ κοι-μ! 
, 

. Απδοολυΐδιῖδο δρϑοϊϑεῃ ἢδ- 
Βοὲ μος ζητοῦντα, αιδιὰ [8 

ἀξοιάδμπι σϑηϑϑῖ' {Π]|γλ οἘ]-- 
δ, υἱἱ δέδιὴπι ρμοδὲ 21πΔ μὴ 
ἐθέλειν πέμπειν. χυοα Ῥφρηάοῖ 
Δ βουλομένους, πλιυϊδῖιτι διὲ 
δ φοίαμι, ρδθιπι6 ἀϊδοιριι-. 
Ὅλ εἷξ βυδ)θοΐμπι Βοχιπλ 

. φρᾶάγμαφα. παρέχειν. Νοδ ἴῃ 
ποδῖζα ῬΦΥΦΙϑΈΠιμ8 ΟΡΙΠΙΟΏΘ, 
αυδολ ῥζορδιιιοχοαι ἔοτίδε59 
Ὠσησ ὀχροδϑιθγῖσημρ αϊοθηῖοδ, 
δὰ μάθο πράγμαξα παρέχειν 
ταδιχὶθ δίἰδιιπι σϑρθὶὶ πέμπον»- 
τας αὐτόν. δα νϑζὰ Ὡοῃ 
οοὲ διὸ δήδοοϊυῖθα: ροπάοὲ 
οηϊὴι τούοσδ δοοιβδενιδ ζ»» 
τοῦντα ἃ δυροτϊοτίρθυδ τινὰ οὲ 
πέμπειν. , 

2 ᾿4λογία ο)υκ ἰδηῖυπι θεῖ, 

Θ᾽ 
- 

. δια 

αι καϊϊοῃῃϑηι υσα ΟΠ. δά" 
Βιθοῖ, αιοά δοπὶδ θἐΐδαι 80" 
οἰάθγο ροϊθεϑῖ: ἀμαϑέα οοπίτδ, 
ἃριαὰ Αἴἰτοοϑ ᾿γδϑβθγίϊπι, 6} 
1 ΟἸΏ16 ὩθΩ πηοῦο. αἸδοϊ- 
Ρ᾽μαδ δϑὰ 11: ϑγαϊξοσίϑ θγιαι- 
τιολῖλδ ΟΘΧΡΘΙΒ δῖ, χιλδίϊοἱ, 111. 
ἴὯΏΟ ὈΑΥΟΔΑΥΙ ἂς ϑδιιρὶαϊ. ΑΙΡ 
δῖοῃΒ.« ΝΒ. 492. ἄνθρωπος 
ἀμαϑὴς. οὕτοσὶ καὶ βάφβαρος 

60, Νίἥοι». ὦ, 5, 11.͵ τέ γαβ 
ρει ἄνϑρωπος ἀκρατὴς 55" 

ρίου ἁμαϑεςάτου.; Οἵ. 10. 1,2 
50. Ατὐιδίορῃ. Ἐᾳ. 193. 500]. 
δὰ ΝυΡ. 136. Ηεπιδὲ. δά Ατ 
δῖορῃ, ΡΙυξ, Ρ. 382. Ε. Α. γνοἱ, 
δὰ [λοιμοδίῃ. 1μορὲ. 99. 

4 (οὐά. ὁρἔπιξ σέ. 
γδϑιυ δεῖ ἢ αᾳυϊάοπι, 

ξξεςε ποῦ ΣἸ]μὰ εἰδαϊβοδε ἀυοὶ 
Ν 71) 

- 

ῖ.--- - 



᾿1 .Ν 

- Φ 

.- 

ΝΕ ΜΕΝΟΝ. τε 

᾿.Ἅ5) βουλεύεοϑαι περὶ τοῦ Ἑένου τουϊουὶ Μένωνος. οὗτος 
γὰρ, ὦ Ὥνυτε, πόλαν λέγει πρός με, ὅτι ἐπιϑυμεῖ ταύτης 
τῆς σοφίας καὶ ἀρετῆς, ἢ οὗ ἄνθρωποι τς. τὸ οἰκίας καὶ 
τὰς πόλεις καλῶς διοικοῦσι, καὶ τοὺς χονέας. τοὺς αὑτῶν 
ϑεραπεύουσι, καὶ πολέτας καὶ Ἑένους ὑποδέξασθαέ τε καὸ 
ἀποπέμψαι ἀπίξανταε ἀξίως ἀνδρὸς ἀγαδοῦ. ταύτην οὖν Ὁ. 
τὴν ἀρετὴν “ ακόκπει, παρὰ τίνας ἄπ πέμποντες αὐτὸκ ὁρ-- 
ϑῶρ πόμποιμεν. ἢ. δῆλαν δὴ, καθὰ τὸν ἄρτι λόγον, ὅτι παρὰ ὁ 
τούτους τοῦς ὑπισχνουμέγους ἀρετῆς . διϑασχάλους εἶναι καὶ 
ἀποφήναντας αὑτοὺς χοινοὺς τῶν “Ελλήνων τῷ βουλομένῳ 
μανθάνειν μεσϑὸν. τούτου ταξαμέναυς τε καὶ πραττομέγους ; 

“}Ν. Καὶ Ζίνας λέγεις. τούτους, ὦ Σώχρατες; ΣΏ. Θἶσθα ς. 
δήπον καὶ σὺ, ὅτι οὗτοί εἶσιν οἵους." οἱ ἄνϑρωποι καλοῦσι ᾿ 

᾿δοφιςάς. ΑΝ, Ἡράκλεις," εὐφήμει; ὦ Σώκρατες. μηδένα 
τῶν συγγενῶν, μήτε οἰκείων, μήτε φίλων, μήτε ὠστὸν μήτε 
ξένον ", τοιαύτη μανία λάβοι, ὥστε παρὰ τούτους ἐλθόντα ᾿ 
λωβηϑῆναι, ἐπεὶ οὗτοί γε φανερά ἔστε " λώβη τὸ καὶ δια. ὁ. 
φϑορὰ τῶν συγγιγναμένων. ΣΏ. Ἠῶς λέγεις, ὦ "“Ἄνυτε; ἃ. 
οὗτοι ἄρα μόνοι τῶν ἀντιποιουμένων τε ἐπίστασϑαι εὐεργε- 
τεῦν τοσοῦτον τῶν ἄλλων διαφέρουσιν, ὅσον οὐ μόνον οὐκ 
εὐφελοῦσιν,. ὥσπερ οἱ ἄλλοι, ὅ,τι ἄν τις αὐτοῖς παραδῷ, ἀλλὰ 
καὸ τὸ ἐναντίον διαφϑείρουσι, καὶ τούτων φανερῶς χρήματα 
ἀξιοῦσι πράττεσθαι “ὁ; ἐγὼ μὲν. οὖν οὐκ ἔχω ὅπως σοι πι- 29 

᾿ 

4 

εἰαῖ, Νδιι ἂγός τἸροοδοῖτε ἀϊ- 
πθῖὰ ἱηάτοδὲ υλδπι. "ἢ 

δ᾽ Οὗτοι" λώβη ἐςὶ,  ἀϊοῖαπι 
Ῥίο, οὗτοί εἰσι λώβη. Μιά. 58. 
12. Ὡοῖ. 9. Οὐδγθ πα }6 ϑιΘρὮς. 
εἰσὶ χοροπθηήαπι σθηβοσαῖ, 

Ἰξεσαὲ «ἰιγέο, εοὰ -χυοά' τὴῦοὍὍὍ 
ὁπιροάϊαξ αυδα αὖ ζἐἶο βαε. ΟΝ, 

, ἦδοοββ. δὰ Ασᾷ. Ταῦ, ῥ. 465, 6. 

353 Αοσιιϑδῖϊνιιϑ πο ρϑπαοῖ ἃ 
νϑῦρο, 56ἀ 6βὲ δρϑβοϊυῖΐμδ, φιοα 
«εἰ λαπο νἱγεμξοηι αεξέΐποῖ, Ν8- 
14 ϑίθρῆδηυ οοηἰεοϊοδαὶ 414 
1. 0ο.1τ. ἀρετήν. ΒΙΕ. Νιπι- 
χιπι δοοιιϑαίχνι8 ροημοῖ ἃ Ὠο- 
Ἐσηθ διδαχϑησύμενον, χυᾶπα 1]ς 
16. 'ρ89 οϑϑβιιδ τη δηϊξεβίδι 1π- 
Ἠδογϑηΐθηι ἀἱοἴ:ουΣ πέμπειν πὰ" 
ρά τινας. ." 

6 80ο]]θηπιπῖθ 68: ὑθηϊενιιϑ 
(τοὐτων) τοδρομλάθηϑ ρϑηϊνο, 
ῬΙΘΕΣ, 1 σπληὶΐ τὸ 4186 ἸΠ5ΊΩΓ 
νη δρ οἷς οδῖ, Μιά, ἵ,. Βον ΕἸ- 
"1ρ8. Ρ. 804, υηᾶϑ πος 9 ὨΙοά. 

,. 8:1ς. 3, 209. 

8. Ἡ, 6. οὗ τοιοῦτφι» οἵους ---. κεφαλῆς πολλὰ χρήματα διδόμέ-. 
ΝΝ γα οὐκ ἔλαβενὶ 

4 816 ἀθάϊξ εχ σριϊδ ΟἸΑἸῖς. 
σὲ γδῖ, ργεσ νυραῖο ἀστῶν, ξέ- 
γῶν. Αοοιυδαῖνιθ Ὑϑϑυ οἱ 80- 
πὶ φίλων»: αυοὰ ἔσηρο. νίδο.. 

ΜΙά. ν». 529, χρήματα δ᾽ οὗ 
προσήηειν τῶν τοιούτων ἐφ᾽ ἕαν- 
τῷ λαμβάγειν. 

“ει 

ν΄. ὍΣ, 4 (9: 

4 



62. ο ΜΈΝ. Ν.. ᾿ 

στεῦσω. οἶδα γὰρ. ἄνδρα ἕνα Τ]ρωταγόραν “τλείω χρήματα 
, κτηδάμενον ἀπὸ ταύτης τῆς σοφίας ἢ Φειδίαν τε 3, ὃς οὔ- 

τῶ περιφανῶς κἀλὰ ἔργα εἰργάζετο, καὶ ἄλλους δέκα τῶν 
Ῥ. ἀνδριαντοπαιῶν.. καίτοί τέρας λέγεις, εἰ οὗ μὲν τὰ ὑποδή- 

ματα ἐργαζόμενοι τὰ παλαιὰ, καὶ τὰ ἱμάτεα ξξακούμενοι, 
οὐκ ἄν δύναιντο λαθεῖν τριάκονθ᾽ ἡμέρας μοχϑηρότερα ἀπο- 
διδόντες ἢ παρέλαβον τὰ ἱμάτιά τε. καὶ ὑποδήματα" ἀλλ᾽ ἐ 
τοιαῦτα ποιοῖεν, ταχὺ ἄν τῷ λιμῷ ἀποθάνοιεν" ἸΠρωταγό- 
ρας δὲ ἄρα ὅλην τὴν “Ελλάδα ἐλάνθανε διαφθείρων τοὺς 
συ͵γιγνομένους, καὶ μοχϑηροτέρους ἀποπέμπων ἢ παρελώμ- 

6. βανε, πλέον ἢ τετταράκοντα ἔτη. οἶμαι γὰρ αὐτὸν ἀποϑα- 
ψεῖν ἐγγὺς καὶ ἑβδομήκοντα ἔτη γεγονότα, τετταράχοντα δὲ ἔν 
τῇ τέχνη ὄντα. καὶ ἐν ἅπαντι τῷ χρόνῳ τούτῳ ἔτι εἰς τὴν 
ἡμέραν ταυτηνὶ εὐδοκιμῶν οὐδὲν πόπαυται. «αὖ οὐ. μόνον 
Πρωταγόρας, ἀλλὰ καὶ ἄλλοι πάμπολλοι, οἱ μὲν πρότερον ἦ μ' 

ἃ, γεγονότες ἐκείνου, οὗ δὲ καὶ νῦν ἔτι ὄντες. πάτερον δὴ οὖν 
φῶμεν, κατὰ τὸν σὸν λόγον, εἰδότας αὐτοὺς ἐξαπατᾷν καὶ 

᾿ς λωβᾶσθαι τοὺς νέους, ἢ λεληθέναι καὶ ἑαυτούς ; καὶ οὗτω 
μαίνεσϑαι ἀξιώσωμεν ὃ τούτους, οὗς ἔνιοί φασι σοφωτά- 

6. τοὺς ἀνθρώπων εἶναι; ΑΝ. Πολλοῦ χε δέουσι. μαίνεσθαι, 
ὦ Σώκρατες" ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον οἵ τούτοις διδόντες ἀργύ: 
ριον τῶν νέων' ταύτων δ᾽ ἔτι μᾶλλον οἱ τούτοις ' ἐπιτρέ: 
ιπόντες, οὗ προσήκοντες" πολὺ δὲ μάλιστα πεέίντων αἱ πό 
λεις, ξῶσαι αὐτοὺς  εἰσαφικνεῖσθαι, καὶ οὐκ ἐξελαύνουσαι, 
εἴτε τις ξένος ἐπιχειρεῖ τοιοῦτόν τι ποιεῖν, εἴτε ἀστός. ΣΡ. 

30 Πότερον δὲ, οὗ ̓ άνυτε, ἠδίκηκό τίς σε τῶν σοφιστῶν; ἢ τί 
᾿ οὕτως αὐτοῖς χαλεπὸς εἶ; ΑΝ, Οὐδὲ μὰ Δί᾽ ἔγωγε συγγέ: 
γονα πώποτε. αὐτῶν οὐδενὶ, οὐδ᾽ ἄν ἄλλον ἐάσαιμι τῶν 
ἐμῶν οὐδένα. ΣΏ. ᾿Ἄπειρος ἄρ᾽ εἶ παντάπασι τῶν ἀνδρῶν. 

ν. 4Ν. Καὶ εἴην γέ ". Σ.2.. Πῶς οὖν ἄν, ὦ δαιμόνιε, εἰδείης 

1 Οοάϊοο ΕἾοΧ. χ. οἱ Ηοΐῃ-ς φῶμεν ἀθάϊ. ὁ ΟἸαεῖς. σέ ρἷδ- 
ἄοτβο διιοϊουι θυ ῬΥῸ γ8 60 Γ-- 
ΤΟΧῚ τὸ, αυδηὶ ῬΔΥ ΟΣ 8Ππὶ 80." 

, ἴθ ἡΠυἀ καὶ ἄλλους Δ09856 Ρο8- 
.8806 πο ογϑάο. ἍἹ 

5 51. οοδά, ορῖ, οἱ Ῥ]υτγῖπι 
᾿ Ῥτο γυϊρδίο πρότεροι. Ὑ1ἱἀ, ἴη- 

τὰ δὰ 31. ο. ᾿ 

5. δῖ. Δρφοεῖίθ δὰ ΒΌΡΟΥἕι8 
- 

χ 

χίϑηθ ΔΙ1ϊ6 Ὅγο νιἱρ. ἄξι 
σομεν- . ες 

1 Ἐϊοῖπυδ: Νίεχιωο εἶπι (6χ’ 
Ῥοιῖυδ): φωϊὰ εωὴι 7 ()υ 61 
δϑϑηδιπι ἃ Οδάϊκίο αυοαυθ 
ἀρηΐτιπα, ἴρβα οτδϊλοῃἹἱβ δϑ 168 
δαἀορίδγτθ βμδϑθὶ. ϑοοσδὶιδ δ᾽ 
τι αυδθ, δοαυϊΐας τϑϑροπϑιο 
ἰλαψαπι οὐγὲθ ἢῖο ΑΝ 

᾽ 



! 

' ΜΕΝΟΝ." 88 

“τερὶ τούτου τοῦ πράγματος, . εἴτε τι ἀγωθὸν ἔχεε ἣν ἑαυτῷ 
εἴτε φλαῦρον, οὗ παντάπασιν ἄπειρος εἴης ἢ; ΑΝ, Ῥα- 
δίως. τούτους γοῦν οἶδα οἵ᾽ εἶσιν ὅ, εἴτ᾽ οὖν ἄπειρος αὖ- 

τῶν εἶμι, εἴτε μή, ΣΏ. Μάντις εὖ ἴσως, ὦ ᾿ΑἌνυτε, ἐπεὶ 
ὅπως γε ἄλλως οἶσϑα τούτων πέρι, ἔξ ὧν αὐτὸς λέγεις, 
ϑαυμάζοιμ᾽ ἄν κ. ἀλλὰ γὰρ οὐ τούτους ἐζητοῦμεν τίνες α. 
εἰσὶ, παρ᾽ οὕς ἄν ἹΠένων ἀφικόμενος μοχθηρὸς γένοιτο" οὗ- 
τοι μὲν γὰρ, εἰ σὺ βούλει, ἔξωσαν οἱ σοφιςαί. ἀλλὰ δὴ ἐκεί 
γους εἰπὲ ἡμῖν δ, καὶ τόν πατρικὸν τόνδε ἑταῖρον εὐεργέτη--,, 

; 

Ἀγπιδιϊοσιθιη,, ἄπειρον. 86 6886 
Βοριδβίδεω,, σϑηυτὶ: σάδαι, 
δὶ καὶ εἴην 78 ΥΆΘΙΔ εἰϊ ορίδηαΐ 
ξοχηλιϊα, Ὡδὰο ἱἰηὰθ 6] οθγθ 
οδεϊξ, Οιοῦβι᾽ ἀθ 8}1ο Ἰοχυδηβ 
ὩγΐὰΒ ἀἰχιεδοῖ καὶ ἔξω γε, 

ὭΘΙΏΟ, ΟΡΣΠΟΥ, ΣῺ ἢ18 ν ΥΡ]18 
ζιδϑγοσοῖ. Ομοὰ διυῖδθπι ἴῃ τογεῖδ 
Ῥοτδοῦδ ἔςω. 11πΔ π᾿ Ῥτῖπιᾶ 
«εἴ εἴην. Νόϑαυθ οἴξοδβδθ δυπὲ 
Ἡάτίου]δο καί οἱ γέ, αυιᾶϑ. ἢδο 
οἰγουπι οου ΠΟΘ ΘΧρυϊπλδδι 

᾿ς ΦΝΙΒΗΙ σαίξοηι ἃ τὴοϑ ᾿αροῦξ- 
ΣΩΘΗΪ δδὲ, ὅαυὸ -ττδι8 πος 
ἤμοσμε ονβοάδβ." Οοηῖχα Εθίη- 
ογδὶ οογέοοξο, Χαὶ ἀεὶ εἴην 

γὲ, Τὺ ὯΟΠ ΔΙΏΡΗυδ ΣΩῚΠῚ 
φιοδαῖυν. Ναπι υὐ 6 νϑερο- 
χῦλ ΟΥΘ ἴδοθδηι, ατι ντ46- 
ἄυν ὁ686 ἄἀθρογθ, Χαὶ ἀεί γ᾽. 
εἴη», Ὁ]ϑηδὴν πᾶθο σὑϑϑβουδιο, 
οοπϊηοζοῖ ἀξῆεηνδιίομθ, οιὶ 
ϑοογαῖθβ πο σθροηθζοῖ Πῶς 
οὖν ἂν εἰδείης; 8.8 Πῶς οὖν 
οἶσϑα;: Αἴχῃο ποὺ αυΐάθπι 
οὔ βίδι οἰξδπι ᾿ϑοϊοηῖ, συδθ Σῃ 
Ὁ0 θεῖ οοὐΐοθ, Καὶ πάνν γε. 

5. Οὗ --- εἴης Ἀ. 6, εἰ αὐτοῦ 
“- εἴης. ιά, δά 26. ποῖ, 4. 

3. Νου οχερθοϊδξιν [ι. 1. φει 
εἷηῖ, δο φωαῖες εἰπὶ. Ἰὰ δυ- 
ἴθι ἀ:ϑοσιαθη ΟΥἸαθοὰδ 86 ῦ πιο 
ἀΠρουβ δοχνδῖ αυδπι ἴ,8- 
ἐπι8. 1466 δοχϊδοηάιι ,Θϑῖ, 
οἷοί εἶσιν. ὕΨΟΖΡ, 
ΟἿτπι 86 ΠΉΪΗϊ ρσορανοσδὲ ἤδθο 
Ἰοοῦο;: ααιυδὰλ ἥσῶσ, ὉΡΣ 1 
θοῃο σοάϊξοθ 
Θοῖ, Ἰρθσο σϑοθρῖ886 ΒΘ ΚΙκ6- 

γαϊάθ 

(0181. τοροσγῖδ, 

ἕατι ἀϊχοχίβ. Τδιθη ἀϊγοιβᾶ 
Ὠμῆς δΟΩΘ 116 ἔδοϊὶ ᾿οοιδ 
Βορ. 8. Ρ. 369. ἃ, Προελώμε- 

. ϑὰ δή τι παραίδειγμα ἑκατέρων, 
τύπῳ λάβωμεν αὖ- ᾿ αἵ εἰσιν, ἵνα 

. τάς. Ἑοχίλδᾶ Ἰοχυθηῦὶ ᾿ἴδαυθ 
ξυϊι, ὧὐ νά οῖιν, οἶδα ὅς' ἐξι, 
τὸ οἷός ἐςι: υδῆλ ἴῃ ποβῖσο 
οοο ὃχ θδάϑῃ, χυᾶὰ ΥΥοΙΆιι8, 

ταῖϊϊουθ, Ἶᾶπὶ ο0]11π| ΔΙ: 16 80]-᾿ 
Ἰιοϊῖανι, Νδηι ρϑυ δ 1π 
Οοἱδβ]. 6666 6 σΟΥΓΘΟΙΟΩΘ, σΟΣ- 
δοΥΘΩΣ Ῥδίδδῖῖ.. Οὐυδπιαιιδηι, 
διυβρθῆδοδ Ὧ06 ἔδοθεθ Ῥοίεέ 
δύροὴξ οαοὐϊοῖδ δυοίουδδ, 
1οσ. χ. ἐπ χυο ἐππάϑηι σθρθῦ- 

ἔπ 686 οὐθέν 

δυν, ἱπὸὰ, ἐξ, 

.8 Ῥιο ἐκείνους Οοὰ. Ῥδ:. Ε 
τηδηάοδθ μιᾶροξ ἐχείνου. ἴπ. 
πίϑτρ. δυῖοπι ἐκεῖνο, αποα Ῥτο- 
ξοοῖμλ νἱάϑῖο ἃ σογγθοῖορθ, 
Ἑτοηΐῖπν οὗτοι, φμοᾷ ρταθοθάϊξ, 
ἸδηΐυπΣ πο τιθοϑόϑδγίαπλ Ζ8- 
οἷ: ἐκείνους : ΟΣ διισοσάοεγο ἀ6-- 
δορδδὶ παρ᾽ οὕστινας : δ6ἃ τῇοχ 
Οὗ ἰηδοχῖδ δᾶθο, καὶ --- εὐερ- 
γέτησον, ἀθ Ὡονο δι δἠϊοϊαν, 
φράσας α. παρὰ τίνας. --- ΟΌ" 
δοῖνϑῖι δυΐῖθαλ ῥδεξοϊρτπι 
ΔΟΙΙΒΙΣ, Ῥζοὸ θ0 αυοὰ δὰ 8861.» 
του εἶδαλ ἃριΐυδ θδεοῖ, φράξων.- 
δορὰ 2υὰ δάπιϊδϑοαπι Οὗ νϑ- 
Βυπ ἐ͵ϑάθηπι Ἰοπιροτῖ υπᾶὰθ 
Ῥοπάοι; οὐδ δἰχιιοῖυχαθ Ἔχϑπι- 
Ῥῖα, νἀθ δρ. ΗἨοὶηά. δὰ ῬΒδε- 
ἀσΐ, 10. Οὗ, Οταπιπι. 9. 4ἀλ, 
(131.) ΟΝ. 8. ἔλαϑε πεσών. 

Υ 

δ Ῥον- 
-᾿ 



δ4 
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ΜΕΝ. Ν. 

σον φρείσας αὐτῷ, παρὰ τίνας ἀφικόμενος ἣν τοσαύτῃ «ό- 
λει, τὴν ἀρετὴν, ἣν νῦν δὴ ἐγὼ διῆλθον, γένρικ᾽ ἄν ἄξιος 

ἀ λόγους (ΨΚ. Τί δαὶ αὐτῷ οὐ σὺ ἔφρασας “; Σ,2. .,4.λ᾽ 
οὗς μὲν. ἐγὼ ᾧμην διδαακάλους τούτων εἶναι, εἶπον. ἀλλὰ 

. «τυγχάνω οὐδὲν λέγων, ὡς σὺ φής. καὶ ἴσως τι λέγεις ἧ. 
ἀλλὰ σὺ δὴ ἕν τῷ μέρει αὐτῷ ὃ εἰπὲ, παρὰ τίνας ἔλθῃ 

1 ᾿ϑηναίων. εἰπὸ ὄνομα ὅτου βούλει. ΑΝ. Τί δαὲ ἑνὸς 
ἀγθρώπου ἄνομα δεῖ ἀκοῦσαι; ὅτῳ γὰρ ἂν “4ϑη- 
γαίων τῶν καλῶν καγαθῶν, οὐδεὶς ἔξιν ὃς οὐ βελτίω 
αὐτὸν ποιήσει ἢ οἱ σοφιςαὶ, ἐάνπερ ἐϑέλη πείϑεσϑαι. ΣΩ. 
Πότερον δὲ οὗτοι οἱ καλοὶ κἀγαϑοὶ ἀπὸ τοῦ αὐτομάτου 
ἐγένοντο τοιοῦτοι, παρ᾽ οὐδενὸς μαϑόντες, ὅμως μένξοι ἄλ- 
λους διδάσκειν οἷοίτε ὄντες ταῦτα ἃ αὐτοὶ οὐκ ἔμαϑον; 

«ἍΝ. Καὶ τούτους ἔγωγε ἀξιῶ παρὰ τῶν προτέρων μαϑεῖν μὰ 
ὄντων καλῶν κἀγαθῶν ". ἢ οὐ δοκοῦσί σοι πολλοὶ καὶ 

Ῥ. ἀγαθοὶ 5 γεγονέναι ἐν τῇδε τῇ πόλει ἄνδρες; Σ,Ώ. Ἔμωχγε, 

6 Βογινιΐδ ἤδπο, τί οὐ 
οἰπὶ δοιιϑὶθ, 6680 ἐπδῖδι 1:)- 
ῬΘΙΔΌΝΙ 15, ΔΏΠ ΟΥΙϑ, αἸδοᾶρ 6 
δομπηθιάοσο δὰ Χϑῃ Μϑαε. 3, 
41, 15. ΗἩαϊ πὰ. δὲ Οο 
νὰ. Οτδϑοσι. δ. 137. (1234. 
ΟΒΡε. 6. οἱ πέτα ἈΠΟΑ͂Ρ. 1,.22. ἃ. 

Φ 

Ἴ 8ὲο ορπιο Βο6. 9 ξΊοἶηο. 
ΨΟΙρο Αηγῖο ττϊδυμηῖων ἰβῖδ 
Καν--λέγεοις. ιά. 1ά. λέγειν. 

8 Βιπε. χυὶ Ιοροπάντι Ἀγο- 
Ὠϊηαγοὶ αὗξός : 510. Οδιι88. 
Νδιι άϑθακ δϑηδυδ θεῖ ἴῃ [16 
ἐν τῷ μέρει: οομῖγτα ἀδίδνο αὖ- 

᾿ ἄθρτθ οἀχϑαηηδ, δαῖο 11μὰ 
ποπιῃρ δῷ ἀθεϊτυίωπι. 

(οη). ἔλθῃ οἰλδιι ἔπ Ο0]1- 
ᾳυὰ λιαίοχγοβδίίοηθ σϑοῖθ ρο- 
μάϊτ. Υτὰ, Νίδιι. Οσ. δ. 5.5, 
2. ᾿θέσιιθ Θχϑιιρ]ιπ; ὁ Τῆυς, 
25. “-- Ῥζο τείνας θῃοῖὶ φὲ 

γεηα. εἶἰνα. 

Ἢ Ῥῖο τῶν προτέρων ᾿οβρθη» 
ἄντα οὐΏβθ0 τῶν πρύτερον," τι6- 
4υ0 ἰδιθ ἀὐδδοϊὶθ μος δο’ 
οἰριθηδυτν μἱ ραυ}8 Ροδὲ νϑ- 
διθω8 τῶν πρότερον, δεὰ }ιμι- 
“ξομάυπι παρὰ τῶγ πρότερον ὅν- 

εξ. 126.. 

τῶν κα. κ᾿. υϊραία δου εἰσι 
- φᾷ ῬΕΟΥΡυδ, 41 ΒΟΩΣ δὲ ἐρεῖ 
ἔἕμοτυοῖ;" αμᾶδι βιρούχοῦοςε 
Οὔ π68 Ῥοπὶ ἑυθειηῖ: δϑιδ8 
Ῥοδοῖῖ ἡδὺ 8 χιΐ,Ο]λαὶ ΌοΩὶ 
ντὶ ἐποτιηῖ, (δηλ Ὁτοο]:- 
νἱδβ διυΐθια ἰᾶρδηβ ἃ οἱ πρό- 
τερον, τῶν πρότερον ἴῃ οἱ πρύτε- 
.(0οι, τῶν προτέρων ειῖ, νλά της 
δαρτδ 29. υδὲὶ πρότερον χΘδῖϊ- 
ἐμευδ οχ 1ἰδἄθ οοὐδ, «οἱ 
Ῥδυοῖδ δρμέως νϑγϑῖρμβ (31...) 
Ῥτο νυϊφεῖο οἵ Ῥγοβρο τῶν πρό- 
τερον ὶμεῖὶ ἀδηῖϊ τῶν προκξέρων. 
δυο δὰ υπᾶπι ᾳιδῖος 5οτ- 
φαδῶι δογίδοημπι εδδὶ (8, 29. 
81 018, 833.): γεδθδίδυεθ διιῖθι, 
υδίαυθ οὗ πρότερον τϊῃὶ αυ- 
ἄθια οχρί ογαῖιπλ Ἐδῖς 

8 Ῥροεῖ πολλοὶ Ἔχοϊάϊδδθ κα- 
.λοέ τε Οοτηαχῖμδ: μυΐαρϑε, ἐπι- 
ἸΏΘΙΟΥ 88 Οτγθοοζικι νὸ- 
οθηὰ πολλοὲ 41115. δβ)εοίϊγας ἔε- 
ἀθ ΒΘΕΗΡΟΣ λἱᾶ )μηρθοελίλωπαι μ᾽ 
γοςσυ)ᾷ καί Ἰηϊθεοφάδι, ΑἹοΡ. 
ἃ. δό. πολλοὶ γὰρ ἤδη κἀγαϑοὶ 
οὐτὸ πεπόνϑᾳασιν ᾿“ϑηναίων. 
ϑυβιολοῦδῖ δυΐο. ἢ. 1. χορϑθ- 
εἰιἴο νοςὶδ ἀγαθοί. 

. 3. καὶ 



ΜΈΝΩΝ. 55. 

νῷ άνυτε, καὶ εἶναι δοκοῦσιν ἐνθάδε ἀγαθοΐ. τὰ πολιτικὰ, 
καὶ γεγονέναι ἔτε οὐχ ἧττον ἢ εἶναι 5. ἀλλὰ μῶν καὶ διδώ- 

᾿ σκαλοι ἀγαθοὶ γεγόνασι τῆς αὑτῶν ἀρετῆς; τοῦτο γάρ ἔς, 
περὴ οὗ ὁ λόγος ἡμῖν τυγχάνει ὦν, οὐκ εἶ εἰσὶν ἀγαθοὶ ἢ 
μὴ ἄνδρες " ἐνθάδε, οὐδ᾽ εἰ γεγόνασιν ἐγ τῷ πρόσϑεν" ἀλλ᾽ 
εἰ διδακτόν ἔσιν ἀρετὴ, πάλαι σκοποῦμεν: τοῦτο δὲ σκο- 
ποῦντες τόδε σκοποῦμεν, ἄρα οὗ" ἀγαθοὶ ἄνδρες, καὶ τῶν ς. 
ψῦν καὶ τῶν “πρότερον, ταύτην τὴν ἀρέτην, ἣν αὐτοὶ ἀγα- 
ϑοὶ ἦσαν, ἠπίξακρο καὶ ἄλλῳ παραδοῦναι" ἢ ιοῦ παραδο- 
τὸκ τοῦτο ἀνθρώπῳ, οὐδὲ -παραληπτὸν ἄλλῳ παρ᾽ ἄλλοι.᾿ 
τοῦτ᾽ ἔσιν, δ΄ πάλαι ζητοῦμεν «ἐγώ τε καὶ Μένων. ὧδε οὖν 52 

, σκόπει, ἐκ τοῦ σαυτοῦ λόγου. Θεμιδοχλέα οὐκ ἀγαθὸν ἄν᾽ 
φαίης ἄνδρα γεγονέγαι; ΑΝ. ἸἜγωγε πάντων γε μάλιξα, 
“«ΣΩ. Οὐκοῦν καὶ διδοίσκαλον ἀγαϑὸν; εἴπερ τις ἄλλος τῆς... 
αὑτοὺ “ἀρετῆς διδάσκαλος ἣν, κἀκεῖνον εἶναι; ΑΑΝ. Οἶμαι 
ἔγωγε, εἴπερ ἐβούλετό' γε. ΣΏ. ᾿Αλλ οἴει, οὐκ ἄν ἐβουλήθη ν. 
ἄλλους τέ τενας καλοὺς πἀγαϑοὺς γενέσϑαι, μάλιςα δέ στον 
τὸν υἱὸν τὸν αὑτοῦ 1: ἢ οἴεε αὐτὸν φθονεῖν αὐτῷ, «αἱ ἔξε-. 
σέτηδες οὐ παραδιδόναι τὴν ἀρετὴν, ἣν αὐτὸς ἀγαθὸς ἦν; 
ἤ οὐκ ἀκήκοας δ, δὲι Θεμιζοκλῆς Κλεόφαντον τὸν υἱὸν ἐπ- 

8 χαὶ γεγόν. ἔτο͵ --- εἶναι. ε΄ ϑοβ,' [υοσάρεπυθ ἀπ 
Ἰετυὰ ἔτι οἷδθθ διίίθβο Ἰοὺ εαμιπδεῖοα, οὐ] Ἐποθερῖα 
δηεοάν. [ϑροηάιπι: οὐχ ἦτ- ἀοάϊι Μαιηδοὶ ἰὼ [8οϊ, Μοδα. 
τὸν ἢ ἔτι δἶνα. ΘΕ... Νοῶ ν. 60. οχ ἢ. 1]. γϑοϊξλῃβ Ἰδιιά δέ 
Δοοθᾶο. Ἔτι νδ]οῖ ἔπαρον",  μούεις. ΘΟΗΝΕΒΙ͂Ρ. Αἴλα Ἠυ- 
Ῥταεέεγεα : ̓ισορῖτα ἔτε δἶναε 08 πιογῖβ Ατϊσοτυμι, ρεδθέθια 
νδίεγοὶ χείίσιος, δωρογρείεε: ἀκούεις“ Δ] θοπατΣ ΡῈ εοτα-. 
41:6. “ται ηῖθ ταῦο τα θιθεῖίετι τϑι 

ΣΥΑΥ ἰγτῖτ, ἀοάϊπ Ἡδιπάοτῆιϊθ ἃ 
ιν ΝΜ . Οταήιπι, Ὁ. 161. (138.) μῃς Οστρῖδθ Ἰοοσιπι (δ, 126.) 

δ" ᾿ ΄ὶ δέ; Θεμιςόκλέα οὖκ ἀκούεις 
{ ᾽Μλλ᾽, οἵει ---ν. Τα, οἶσϑαι. ἄνδρα ἀγαϑὸν γεγονότα, καὶ͵ 

"ἄλλους, τε --- μάλιςα δὲ ---. 88ὁὸ:--Ἢ Κίμωνα “-. οὐ καὶ σὺ ἀκήκοας; 
ΣΟ ΏΘηλ 1ΠΟΣΡΙΣ δογιρίοῦ αἴ ἀ-. ὕπάθ ἀρρᾶγϑοὶ υἱγαπισαθ κδῖ- 

. οἴμτυβ ἄλλους τὸ --- καὶ τὸν -οηθ ΔΉ1015 ἔλα Π]Ἄγθι 556. 
υἱόν: εθὰ ρέο ᾿ἰδσῖο καί 4θῖπ- Οὐδτγιπι αυᾶθ Θχαιυδιῖθε 68- 
6608 Ῥοῃὶ ξογίῖυθ μάλιςα δέ. ,,.,Δ8ϑ νἱάδίιγ, οὐπὶ ΓΘΟΘΏΙΣΟΥΙ8 
διπ|}}6 ο81: ἡΠυ φιοὰ δὰ Ονα-ὀὀ ΟΥ̓δΘῸΣ τρϑηιοῦδθ Ἰἰαρβ ἰγῖ- 
Ἐ}. 60. (υδὲ χορ] ρθηῖπι8 δέ 1- Ὄυότα ἀσίγθσίαγοπι, Ἐθροδμθ- 
ξδῖιιτλ ροδὶ τὸ) δδογιρδῖ Πθίη-Ἠ γστᾶπι οἷω. Νυῆς ταοριπθῃβ 

ἄοτῖβιβ ὁ ἴμα58. 10. ἱπιῖ. ἐκ πόθ ὅπ ΟΧΘεΠΌΪι δι Ὠι7115 Σρ 5118 
γὰρ δὴ τοῦ τοιούτου πάντα ἦρ- ἔἕοτπιυϊλο Ρ]δίοιβ νϑυῦρδ ἃ Θ6- " 
τημένα τά τε εἰρημένα κακὰ γέ- οτρῖο Δ|1Δἴὰ 6686. ἀθαμθ ᾿θρι- 
γονδ ---Φ μέγιςα δὲ δὴ τῶν λοι- {ἰπιο αυ8 υϑὰ ἀυδίδηβ ἴῃ ΓΘ, 
πῶν αἵ κ. τ. ξ. ᾿ ἅιλι8ο ΘΠ ἐπ᾿ ῬΟΡῺΪΝ οἵο, 868 
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δό ΜΈΝΩΝ . 

πέα μὲν ἐδιϑάξατο ἀγαθόν; ἐπέμενε 5 γοῦν δπὲὶ τῶν ἵππων ν ὀρθὸς ἑξηκὼς, καὶ ἠχόντιζξεν ἀπὸ τῶν ἵππων ὀρϑός καὶ 
ἄλλα πολλὰ καὶ θαυμαςὰ εἰργάζετο, ἃ ἐκεῖνος αὐκὸν ἐπαι- 
δεύσατο, καὶ ἐποίησε σοφὸν, ὅσα διδασκάλων ἀγαθῶν εἴ. 

οι χετο ὁ. ἢ ταῦτα οὐκ ἀκήκοας τῶν πρεσβυτέρων; «ΑΝ. 
᾿  κήκοα. ΣΩ. Οὐκ ἄν ὥρα τήν γε φύσιν τοῦ υἱέος αὐτοῦ 

. δειάσαε᾽ ἄν τις εἶγαι κακήν. ΑΝ. Ἴσως οὐκ ἄν. ΣΩ. Τί 
δαὶ τόδε; ὡς Κλεόφαντος ᾧ Θεμιξοκλέους ἀγὴρ ἀγαϑὸς καὶ 
σοφὸς ἐγένετο ἅπερ ὃ πατὴρ αὐτοῦ , ἤδη του ἀκήχοας ἢ ἃ γεωτέρου ἢ πρεσβυτέρου; .“Ν Οὐ δῆτα. ΣΏ. Ὦρ᾽ οὖν ᾿ ταῦτα μὲν οἱόμεθα βούλεσθαι αὐτὸν τὸν αὑτοῦ υἱὸν παι. 
δεῦσαι, ἣκ δὲ" αὐτὸς σοφίαν ἦν σοφὸς, οὐδὲν τῶν χειτόγων 
βελείω ποιῆσαι, εἴπερ ἦν γε διδακὶὸν ἡ ἀρετή; ΑΝ. Ἴσως 83 μὰ Δί᾽ οὔ. ΣΩ. Οὗτος μὲν δή σοι τοιοῦτος διδάσκαλος ἀρετῆς, ὃν καὶ σὺ ὁμολογεῖς ἐν τοῖς ἄριςον τῶν πρότερον 
εἶναι (. ἄλλοκ δὲ δὴ σκεψώμεϑα, “Αριςείδην τὸν «ἀυσιμά- κ᾿ χου. ἢ τοῦτον οὐχ ὁμολογεῖς ἀγαϑὸν 7εγονέγας; ΑΝ. Ἔ- Ῥ.7γῶγε πάγτως δήπου ΣΙ, Οὐχοῦν καὶ οὗτος τὸν υἱὸν τὸν αὑτοῦ «υσίμαχον 5, ὅσα μὲν διδασκάλων εἴχετο, καίλλισα ᾿“θηναίων ἐπαίδευσεν, ἄνδρα δὲ βελτίω δοκεῖ σοι ὅδτουοῦν 

ὅπ ταϑιοσὶδ Ἑδειΐιρηι πρεσ᾽ οοὐά. ὑδι, δὲ ΟἸδεῖς. σοδεϊζυϊ θὼ» ἔμϊεεοῖ, δωϊξχυδαι ἰϑοιΐ Βο. Ψ]ὰ. ἀθ ΘΔ Οεδυμπε.. δ, ρηθη χϑάυχὶ, , ἡ 487. Ἡοπιοῖ, δὰ 1χιοΐδη. ϑοπιῶ, ᾿ ΟΕ. δὰ Ἠοῖσ, ἀθ Αοο. 5 Ἧλοο δὲ χυδὸ ὀσχιευπίυς, ᾿ [πο]. Ῥ. 21. Οὔ. δὰ οὔ, 1. ἐϊδάθη; ἔθγσθ ψοζθὶβ Θχϑοσῖρεὶῖῖ ποῖ 9. .-- Τυπι υτοὸ νἷ4. τῶν δοῖος ὨΙαΙρρὶ ἀθ Ψῖγι. ὑδχιθ προτέρων δάγονθ Δ] τὰ ογινδπι δὰ ἤποπι β, 32. οὕπι τθθπιο. ἮΪῸ Θαΐ 6 ὕἴϑῃ, Σ' οὲ Ῥδσ, Β, ΧΑΒΙΣ Ἦδοὸ ναχίϑίδιθ ἐπέβα.. ἴη ΄υὰ ἰΐὰ οοτζθοίμαι.. γ]ά, γὲ γοῦν. ἐπὶ τὸν ἵππον. ΘΌΡΙΑ δὰ 381. ἃ, (Βοθοκῆ. δ Οοά. Αὐρ. τῶν ἵπ. ὁ. πων), σὲ δονϊοσίδιυθ 4116 υἱ - Κ Τ γεϊπιδοῖυθ ἮΪο, δὲ Μο- ϑαυμάσια Ῥχο ϑαυμαςά, ἐπαι-ὀ 1Θδῖδϑ, ΤΠμογ ἀτά 5 ΠΙτμ5, οἱ- δεύσατο Ῥτο ἐδίδαξε, ὁιο. Μο- ἦω6 δβιδῖῖπι πιθητῖο ἢΐ, ἔῃ 1,8- ταΐηξ Ὡοδίχὶ 16 ῬΙἴδομυβ ομδῖθ ῬΙδιοηΐβ Ἰοχιιθηῖθα ἐπ- συοφυθῃ ΤἈθϑεηϊεῖροϊ, ο. υἱς, ἀυσμπέμν, ὉΔῚ ἔρ8: ρυάογοηι ΝΝ ᾿ ᾿, ϑ81πΔὶ ἀθοϊαγδηξ, αιοά τδηΐο “ Ψιαά, πὰ. ἴῃ "Ἄχεσθαι. ἀδιοτίοτοβ δἰ Ἰρηοθλ]οτθα Ρδ- Ορροεΐξιπι δυΐθηι Ποὺ ἐδ κεῖθι οἰηξ, ΘΟΕ. Οπιπὶπό ἄυδθ ὙΒοπιϊβίοοθε ἐρεθ ἀἄο- ]υνίυπι ΘΥΑΘΟΟΤΏΠΙ Ἠϑγουπι ΟΘγΘ Ῥοίΐεδγδξ Ὡ]ΐμπι, Ὧρο ἴλ- ἮΣ πόχᾶθ διθγιηῖ: υὧἱ ΡΠο- τοῦ ἀοοιμῇ, οι ῬΠοοσϊοπῖο, Οἰοδῖρριις ΟΒᾶ- ᾿ Ὀγῖδθ. Ῥ]υΐδσοῖ, ἔῃ ΡΠοο. Ῥ' , 5. ιῖρο ἐν τοῖς ἀρίςοιρ. Αἱ. 144, 1506. ΒΙΕΘΤΕΑ. ' οδαν ἔογαλυϊδα οχ ορῖἕμνδ 9. Τὰ 
υἱ- 
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σἰεποιηκέναι; τούτῳ γάρ. που καὶ συχγέγονας ὃ; χαὶ ὁρᾷς 
οἷός ἔςξιν. εἰ δὲ βούλει, ἹΠερικλέα, οὕτω μεγαλοπρεπῶς σο- 
φὸν ἄνδρα, οἶσϑ᾽ ὅτι δύο υἱεῖς ἔθρεψε, ἸΠάραλον καὶ ξάν- 
ϑετον". ΑΝ. "Ἔγωγε. ΣΏ. Τούτους μέντοι, ὡς οἶσϑα καὶ ο. 
σὺ, ἱππέας μὲν ἐδίδαξεν οὐδενὸς χείρους ᾿4ϑηναίων, καὶ 
μουσικὴν καὶ ἀγωνίαν καὶ τάλλα ἐπαίδευσεν, ὅσα τέχνης ἔχε- 
ται, οὐδενὸς χείρους. ἀγαθοὺς δὲ ἄρα ἄνδρας οὐκ ἐβοΐ- 

λετο ποιῆσαι; δοκῶ μὲν, ἐβούλετο. ἀλλὰ μὴ οὐκ ἢ διδα- 
κτόν. ἵνὰ δὲ μὴ ὀλίγους οἴῃ 
γαίων, ἀδυνάτους γεγονέναι τοῦτο τὸ πρᾶγμα, ἐνθυμήθητι 
ὅτι Θουκυδίδης αὖ δύο υἱεῖς ἔθρεψε ", ἹΠελησίαν καὶ Στέ- 
φανον, καὶ τούτους ἐπαίδευσε τά. τε ἀλλα εὖ, καὶ ἐπάλαι. 
σαν κάλλιςα ᾿Αϑηγαίωγ. τὸν μὲν γὰρ Ξανθίᾳ ἔδωκε, τὸν 

ι 

ΚοΣ θοποβ οοὐά, Ναῖ, Οο18], 
θη. ἢ δοαάυθηϑ ῬΧΤΟΠΟΙ ΘῈ 
οὔἱδῖς: ουἱβΞ ἸΘΟΙΊΟΩΣ Σΐ αιιο- 
400 οοἀά. ἈατΙρυϊδιῖαν, αυὶ 
Ἐδθθηΐ καὶ σὺ γέγονας. Αυοά- 
οἱ ἀΐοοτθ νο]ειιδδοὲ δοογδῖθα, 
«ιοὰ γοϊιπξ χυϊινυϊρδῖδα ῬΡᾶ- 
ττοοϊηδηΐωτν, αὐτός ἀϊχΙδδοῖ θη. 
σύ. ϑθὰ Ιοηρθ πιϑὶλυ8 συγγέ- 
γονᾶς ΟΡΡΟΒΣΙΙΣ δι ρθοείοχι ὧ- 
κήκχοας. 

4 γιά, δὰ ΑΙοῖδ. 1. 81. 

6 ΤῊμογάϊἀδε πο, ΝοἾθεῖ 86 
Ώ].., Ὥοη οοηξιηάδηδιδ οἰηι 
᾿ιϊϑίοχῖσο οοἰθθθγεο ΟἸ]οσὲ 
ΉΪ1ο, Ῥόχ10}18 ἴῃ χοροῦ]. δά- 
ψουβᾶσιιδ οχδὲ: Θὲ, διἰομὲ ἢϊο 
Ῥ᾽οθϊό δἰυδιοδιβ θεδῖ, 11 ΤΠ ι- 
ογάϊάθπι ορ παιδίου ἄμοθπι ᾿ᾶἃ» 
θορδηῖ, ἄοῃθο ῬθσῖοἹ δ δ:ίϊ- 
Ὅιτι8 Νὶ ΘΧΣ πὶ ΔΌΪΓΘ οοδοῖϊιθ 
,Θεῖ, για. Ρ]υϊζατοῖ. ἔῃ Ῥεοεϊ- 
οἷο ν. 153 δοαᾳ, ΟΣ. 

ψεγῦδ ὀλίγους καὶ τοὺς φαυ- 
λοτάτους ρᾶυ]ο ἐπέοειιιβ σϑδϑι- 
ΡΥ Ὰ ΓΙ: ὀρ ἰολπίυτ δ ρ, 
ἀλλὰ γὰρ ἴσως ὅ Θ. φαῦλος 
ἦν καὶ οὐκ ἔρως αὑτῷ πλεῖςοι 
φίλοι δ. τ. ἑ. Ἦος λίδαυο ἀ:- 

οἴ, ΤῆσοΥ ἀτξάρηι ἐπιρσγιηνῖθ ἀο- 
ουπιθηΐο 6840, ὩΟΏ νδὶθσγὸ 3]- 

8 Ψυ]ρο καὶ σὺ συνγέγ. εἷς. 

δὲ ΕΞὐδώρῳ. οὗτοι δέ που ἐδόκουν τῶν τότε κάλλιςα πα- 

Ἰυὰᾷ ἀο μοπιϊπίδιι ἱππδθ. δοχ- 
18. Ὡθαὰθ ἀθ Ῥδϑιιοῖβ δάπιο- 
ἀσπ,, οὐπὶ Βοῖῖο ἴδηι ροΐθηδ 

ἂς βοηθγοδιβ :ὴ860 ἔπ δΔαιϊοῖδ, 
4.086 ρμϑὺ Ογδϑοῖδαι μαδυοσιῖξ 
ὁαλπΐμπ Ὁ] υεῖπιοϑ, ΣΖΘΏΛ,ΘΠῈ 
ἔδιθῃ ἐλ} ποροῖο Ἰἀοῃθιηι ἴω» 
γνοηθειῖ. ΪΝοῦ ἐπεπλοχὲῖο δι 
Βιδουϑθῖ νὲγὲ ἀοοῖδ ἴῃ εο αυοὰ 
νοῦ 1146 ἵνα δὲ μὴ --- φαυ» 
λοτάτους οἰδίαι δι )ϊοϊηῖμ,.. 
ξαθηϊοηΐ νἱγοσιιπὶ οτγηδεϊβοὶ- 
ταοζυτα δὲ Ὀγόχέεῃθ αχυϊάθιι 
Ῥοεῖο 118, χυδδὶ μῖο δϊψυο ταο- 

. ἄο ἀϊοὶ ρμοϊιοτι! φαῦλος μὲ 6.9 
τ νιάϊπηι8.9 ὩΘαυΘ ρθηθχοϑιδ 
ὭΘαΙΘ Ροΐϊδη8. Νϑαυθ δρρ 
Δἰ6 6 στοπὶ Θχρϑάϊγθ θοϑβιι τ, 
τἶδὶ. υὐ ὨΘρΙ ρθη πθαμ0 
Ὁ}10 δὰ ξυρθγιοσᾶ οχθιιρ δ γθ- 
δρθοῖι, 8606 νεῖ οχῖσγζῃβθοιδ 
Ὦυπο ἰἐγδηδέίμῃῃ ἔδθοοσὶξ δουϊ- 
Ῥίον δὰ Τπυογάϊθηι, αυθηὰ 
οπιΐθηι ἀἰνιθι. οἱ ορῖϊπιδ- 

ἔπι Ῥυϊποῖροπι, Δ!Ι40 πποάο 
ἴδησυδηι οὐδ τι οδἴθ 8 Υἱ- 
ἄϑευς ροίιι6859 δάοθσθ. Οὐδθ 
Καϊῖῖο δ δἰ χυδηΐξιτ ΡΥ, δά- 
ἡιιναΣἝ Ῥοβαὶϊ, δὲ το οὁβ8- 
ὯΩΣ μηδαμῆ, ἀμδέταπεοα δάπιο- 
ἄυπι ργοροῶο. 8:80 διιπιῖι8 
ϑιαθηάδι --- ὀλίγους οἴῃ, καὲ 
οὗ τοὺς φαυλότάτονο. 

4 ὕἱεῖ- 

δ 

, καὶ τοὺς φαυλοτάτους ᾿4ϑη- ἃ. 
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φ4 λαίειν. ἢ οὐ μέμνησαι; ΑΑ͂Ν. “Ἔγωγε, ἀκοῆ. «ΣΕΒ. Οὐχοῦν 
δῆλον, ὅτι οὗτος οὐκ ἄν ποτε, οὗ μέν ὅδει ϑατεωναμενον 
διδασκειν, ταῦτα μὲν ἐδίδαξε τοὺ: παῖδας τοὺς αὑτοῦ" οἱ 
δὲ οὐδὲν ἔδει ἀγαλώσαντα ἀγαθοὺς ἄνδρας ποιῆσαι, ταῦτα 

Ὁ. ϑὲ οὐκ ἐδίδαξεν, εἰ διδακτὸν ἦν ". ἀλλὰ γὰρ ἴσως ὁ Θον.- 
ευδίδης φαῦλος ἣν, καὶ οὐκ ἦσαν αὐτῷ πλεῖσοε φίλοι. ᾽49θη- 
ναίων καὶ τῶν συμμάχων; καὶ οἷκίας μεγάλης ἦν, καὶ ἐδ. 
γατο μέγα ἐν τῇ πόλει καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις “Ἕλλησιν, ὧστε, 
εἴπερ ἦν τοῦτο διδαχτὸν, ξξευρεῖν ἂν 5 ὅστις ἔμελλεν αὐτοῦ 
τοὺς υἱεῖς ἀγαθοὺς ποιήσειν, ἢ τῶν ἐπιχωρίων τις “ἢ τῶν 
ξένων, εἰ αὐτὸς μὴ ἐσχόλαζε διὰ τὴν τῆς πόλεως ἐπιμέλειαν 
ἀλλὰ γὰρ, ὦ ἑταῖρε ᾿άνυτε, μὴ οὐκ. ἢ διδακτὸν ἀρετή. 

ς. ΑΝ. Ὦ Σώκρατες, ῥᾳδίως μοι δοκεῖς κακῶς λέγειν ἀνθρώ. 

πους. ἐγὼ μὲν οὖν ἄν σοι συμβουλεύσαιμι, εἰ -ἐϑέλεις ἐμοὶ 
πείϑεσθαι, εὐλαβεῖσϑαι. ὡς ἴσως μὲν καὶ ἐν ἄλλη πόλει 

“᾿Ξ . ΄σῳ 4 4 ῥάδιόν 5 ἔξι κακῶς ποιεῖν ἀνθρώπου ἢ εὖ, ἐν τῆδε δὲ καὶ 
πάνυ. οἶμαι ἃέ σε καὶ αὐτὸν εἰδέναι. 

. ὉΠνϊοἕυθ σοσθϑηὰ οὖ, ἰῃ Ηἷπ 
᾿ οὗ μὲν --- οὗ ϑὲ --- ἰϊὰ τυϑῖως 
ἀκ διῖ βου νυ πεθγοῖβ (υἹα. δι.- 
φύδ 28. πῦϊ. 6.)., ϑοἃ πη] πὰ 
δάξπυς ὀχϑεαρίιι ἸΏ ΘῺΣ σΟὩ» 
δ᾽ἰσυοιουῖ δαπανᾷν τινος, οὐπι 
Ῥί6)ᾶ δἰπὶ οπιῃ δ 1}}11:6 δαπανῶν 
εἴς τι. Οὐδ πο Θἰῖδαλ }}1- 
96 ἔδνθο Εἰβομοσὶ ταιϊξοηὶ, ἴῃ' 
ὯΟ118 δὰ Ὁ12]. ἀθ γέεε. 6., υδὲ 
Ἦδοο οπηΐδ τοι θεν νϑερὶβ 16- 

Ὠΐμν, ]οοο δυῖθηι 15:18 οὐ 
ἦε Ῥτγοδῖδὲ οἷ, οαπάϑηι ἔοε- 

πᾶνε Ὠσδῖνο αι οαυθ ἰοσο σϑά- 
Οξ ᾿υνοπῦθ., ἘΕἸοραπῖον ΘΏϊπι 
δὐἀνονθίυπη οὗ Ῥοβλξιπ) ῬΖὸ δὲς 
ἃ 8. εἰς. ὅ; Ῥίδηθ υἱ ὅϑεν ζῶ 
ἀϊοϊτυν ρτὸ ἐφ᾽ ὧν ζῶ. Νοηΐνο 
Ἰδιθῃ ἸΏ ΟΟΠρτΙΘ 8141} δυπαλι8 
νυϊραῖδιλ Σὰ Θχρ]οδὶ, αἱ οὐ 
(!. ὁ. ὅπου) ἀϊσίμπι δἱξ ᾿γὸ ἐν 
οἷς. -- Ῥεοβὰ χυοαυθ εδὲ 09- " 
αἰκὴι ὀομίθηια ρίοὸ ταῦνα δὲ 
ὁχ οοέοηι αἰδίορο σϑβοτόνσουθ 
διδοηεῖδβ τοῦτο δὲ, ἴιπι Οὗ 
Ῥτυχῖπιθ διοοθάθηθ διδακτόν, 
ἔστ οὗ δοώδιτι, οὐπι ΟΘΙΕΡΙ 
δε Ρ τι 5 οπῖθυϑ διυ ἀξιτηι νγ- 
ἴυ118 οοπιεμοάτυ8 ορραπδῖίιγ 

Ἃ 

τὰ ταῦτα μὲν --- ταῦτο δὲ --. 
᾿Νδαν 428 δὰ θη ἀπε ἐπ μοῦ 

υσαμθ νιϊραίαπι αἀἰχη ἵΠ|κ- 
δι6., ναϊεωὲ δὰ αιϊξάϑπι δ 

ἐχρ ϊοδάδ δϑοῖ μοϊϊμο Ἔχουν 
δαυκίδ δὶ {ιιδ βυιὲ οαίγα οἱ" 
Ῥέυπι ροϑιῖα: βεἀ πο ἔογίδι 
80 δὰ τϑουδᾶηάα αυδθ 6 ἰοηίθ 
ποῦ αομξοπιθηἀὸ δρίϊοσα οἱ- 
ξοτυπίατ, Μιτγιπι θηξπι 6666 
8: ΔΡ :1121τ8 ἀἸΔΙ οσὶ σουϑᾶσοι" 
πδῖοσθ ἰπ Ῥ]δίσηβ ψοῦρᾶ 
ἡπδίμαι οϑδοὲ αιοὰ σχαυδ' 
(ἴμ8 οἱ οοποΐησυδ ἠιτεϊξοδηάυπι 
δἷϊ. -- 6 ἀυφτοι ἀδειχ 
ἐν --- μὲν .“- δὲ --- δὲ --- υἱὰ. 

α. πιειπὶ δὲ ᾿θημοδίμεῃ!» 
πὰ. Ρ. 129. 

8 ἸΏ Ὠ1Δ]. ἀο σιτι. 1. 1. εε 

ἐξεῦρεν ἄν, ποῦ πη δρῖθ' π΄ 

Μοχ δὰ αὐτοῦ νἱὶὰ, ἰηά. [μ8ϊ 
ἴῃ ν. Ὀοηϊάνιια, 

8. Σ,οροηάδη; ῥᾷ (ΡΑΙΟΝ.). 

Ουδτα δυδοάαπς ποτα οοπξι- 
πιαῖδαι δ Ηοϊηά. δὰ Ρμδθ. 

: μα εἴ ἀση. 41. ὐπὸ Β6. οο τ τοὶ. 

, 
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ΣῺ. Ὦ έγων, "Ἄνυτος μέν μαι δοχρῖ' χαλεποϊίφων". 35 
καὺ οὐδὲν Θαυμάζω" οἴεται γάρ μὲ πρῶτον μὲν ́ αἀκηγορεῖν .ἢ 
τούτους τοὺς ἀνδρας" ἔπειτα ἡγεῖται καὶ αὐτὸς εἶναι εἷς 
τούτων. ἀλλ᾽ οὗτος μὲν,. ἐάν ποτε γνῷ" οἷάν ἔσι τὸ κακῶς 
λέγειν, πῴύσεται χαλεπαίνων" νῦν δὲ ἀχνοεῖ, Σὺ δέ 'μω. 
εἰσεὲ, οὐ καὶ παρ᾽ ὑμῖν 1 εἶσι καλοὶ καγαϑοὶ ἄνδρες; ΜΕΝ. 
ΤΙΠάνυ γε. ΣΏ. Τί οὖν; ἐθέλουσιν οὗτοι παρέχειν. αὑτοὺς 
διδασκάλους τοῖς νέοις, καὶ ὁμολογεῖν δίδασκαλοί τε εἶνομ, 

ἢ διδακτὸν ἀρετήν "; ΜΕΝ. Οὐ μὰ τὸν 4, ὦ Σώκρα- 
τες" ἀλλὰ τοτὲ. μὲν ἂν αὐτῶν. ἀκούσαις ὡς διδακτὸν, τοτὲ 
δὲ ὡς οὔ ΣΩ. Φῶμεν οὖν τούτους διδασκάλους εἶναι τού- 
του τοῦ πράγματος, οἷς μηδὲ αὐτὸ τοῦτο ὁμολογεῖται; 
ΜΕΝ. Οὔ μοι δοκεῖ, ὦ Σώκρατες. ΣΙΏ. Τί δαὶ δή; οὗ. 
σοφιςαί σοι οὗτοι, οὕπερ μόνοι ἐπαγγέλλονται, ϑοκοῦσι δὲ- 
δασκαῖλοι εἶναι ἀρετῆς; ΜΈΝ. Καὶ Τοργίον μάλιξα, ὦ. 

Σώκρατες, ταῦτα ἄγαμαι," ὅτι οὐκ ἄν ποτε αὐτοῦ τοῦτο 
“ , ᾿ - αρῷ - 

ἀκούδαις ὑπισχνουμένου" ἀλλὰ καὶ τῶν ἄλλων καταγελᾷ, 
3 ς ᾿ ’ 4 μώ “«᾿ -, ὅταν ἀκούσῃ ὑπισχνουμένων. ἀλλα λέγειν οἴεται δεῖν ποιεῖν 

δε ]οΐογαι. δἀορίδειηι. Οὐοᾷ 
δυῖοπι {ΠΠ|ΠἸ  Σ189 ὩΣπι18 σγᾶ- 
νϑτΣ Πᾶπο οἰνηῖδί:8 ΑἸΠΘΏΙΘΩ» 
δῖτιπλ ΓΘρΡΥ ΘΒ: Ομ 6Πὶ 9586 Ὀ1- 
ταὶ, τὰ ταὶ εὶ αυτάθπι δθοι}δ 6550 
γιάοιυγ; οϑεῖθ υἷδῃθ 18}15 θεῖ 
Βᾶθὸ ογᾶϊο συδῖθηι ὨΒοπ, 
τὶ ᾿λθῆσο ἸΌΙΘΥΗ Ρ]δῖο. 
Οὐοάεί, ἔδολ!θ 9666 υἱσιιπλ 16. 
ἄἀτϊορεθ νο]υδεδοῖ δοτιρμίον, μὴ ς 
φὸν χαόρφ Ὥοῃ ἤν δϑιαιθαϊδγυνα 
Ὠδχὰ ἔθοϊςβθῖ, ἰῶ ἢ: διιν 
ἴθπι αἀϊοίοηδ ἤος 568: Ρ]8- 
ὯΘ Ρδονμ 6δὲ δεῖμα ἢ) αὖ, 
ου͵αδ Ὡμ}}ἃ Ῥγϑχδιυ δῶ ποιοῖ ἢ 
οτδίδουθ μ|85 δρραῖοῖ.0 υο 

᾿ ϑοίχθυθ οἴδοῖνὲ ὉΠ λοῖυδ, 

118 φυλάθπι, το, ὭΟΘΩ πλϑρὰϑ 
οδτῖθ σιιδλ 1. τιδ.18βλ551: ἃ ΓΘ-. 

νοσθλ πάνν ἢο σθοῖθ δρίδηι 
οοπιρδεδῖινο ῥᾷον». 14. νοτιτ 
δεῖ δΔη8: ἂἃϊ θη εἶοδοῖ δρίδιι 

δροπϑίοῃθ παάγὺ 7.8, 4λ180 οπληΐ 
Δοφμθϑηᾶὶ ἔοχιδθ δι) μηρία. ᾿ 
Νοχμθ ἰδῦθῃ φιθῃΖιδπλ ο6] 
Ὅρ τῷ ναξ. 2. οἰ τ σθεβθα ἢ οὕ. 
Ομοά Ὡθδοῖο δὴ δἰξῖ ἃ οοκι- 
βθηῖθ. ΜΠΗΐ οὐχ οὑπὶ 1ιὶς 

Δ] ἐδπιθὰ ἀϊοιιπξ, 

νογδῖα ἦρεθ οὐδέϊοηξβ 58] υἱὶ- 
ἀδίυις ῥϑσῖγθ, | 

1ῊΗ. ὁ. ἴῃ ΤἢθεβΆ]8, ϑὲὶσ 
ορίϊπιὶ οοἀά. υἵ πὶ οἸτπι Ο6- 

. αι κῖ8. Ἰερθκάμπλ νλάθγδι Ῥγο 
νι]. ἡμῖν. 

2 Ἐὲλ νὶβ δϑθηϊθῃτδθ οἵ Ῥγᾶθ- 
ἔζοδϑβα Ῥᾶγίιοια ̓  ο8 Ἰμρβηῖ 
σοΥσίροτθ καὶ διδακτὸν ἀρετήν. 
Α)ὸ τλρξο ἐγ μεῖον Φοῖ 1ῃ 
νοΐθγμκαι ἰδδγ δυσὶ ῥεῖν 

" ααάτμες σρηξιδῖς, 4πᾶηι δῷ» 
ἄνιο πιοηϊῖπλ οήΣ ἃ Υνἱτῖϑ ἅἄο- ᾿ 
ριβ. ὩΚΨΟΖΕ, Ομπλ ἔδηχο 
λιαυ τᾶτο τὰ --Ξ ἢ --- 5101:.τ0» 
δροπάθοία ἱωνοηϊδηίας (Μ1 4. - 
ἐλοδοῖ, 4, δὲ τοι Ηει4,}, πο 

λαορῖα {Π|εοῦια Ἀλε αποαῃθ 
δης Ἰὸ τ ξοζηλαια 1μ6- 
τὰν, τὲ ἀπμιμοῖῖνο ἢοο, ἢ 1]- 
1Ἰυὰ ἀϊοαὶ δϑοογαῖθο: οδυΐ 53 
ᾳυϊ. ῬΡεοδονυπι 1Ἰλοσαπι υἱξο- 
τὰ Ὡοπ ἀἰϑοζῖο ἀϊουηΐξ, 46 
6886 νἱεῖμεϊδ. πιβϑιδῖτοβ, Ὡυτὰ 

αὶ, ηπμοά υἱ 
δυρτα (26. Ὁ. οα,) νλάμτμδ 60- 
θαι τοι, μοδερ οδ ἀοοαει," 

͵᾿ - 3. γ. 
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. δανούς δ. ΖΣΙΏ. Οὐδ᾽ ἄρα σοι δοκοῦσιν οἷ σοφιφξαὶ διδέά- 
ἃ σχαλοι εἶναι. ΜῈΝ. Οὐκ ἔχω λέγειν, ὦ Σώκρατες. καὶ 
γὰρ αὐτὸ; ὅπερ οἱ πολλοὶ πέπονθα" τοτὲ μέν μοι δοκοῦσι, 
τοτὲ δὲ οὔ. ΣΏ. Οἶσθα δὲ, ὅτι οὐ μόνον σοί τε καὶ τοῖς 

. ἄλλοις τοῖς πολιτικοῖς ὁ τοῦτο δοκεῖ τοτὲ μὲν εἶναι διδα- 
κεὸν, τοτὲ δ᾽ οὔ; ἀλλὰ καὶ Θέογνιν τὸν ποιητὴν οἶσϑ᾽ ὅτι 

36 ταυτὰ ταῦτα λέγει; ΜΕΝ. Ἐν ποίοις ἔπεσιν; ΣΏ. Ἔν 
τοῖς ἐλεγείοις ", οὗ λέγει" - 

Καὶ παρὰ τοῖσιν πῖνε καὶ ἔσθιε" καὶ μετὰ τοῖσιν 
Ἵζε, καὶ ἄνδανε τοῖς, ὧν μεγάλη δύγαμις. ͵ 

᾿Εσϑλῶν μὲν γὰρ ἀπ᾿ ἐσϑλὰ διδάξεαι- ἢν δὲ κακοῖσιν 
“Συμμίσγῃς, ἀπολεῖς καὶ τὸν ἐόντα νόον. 

, - οἶσθ᾽ ὅτι ἐν τούτοις μὲν ὡς διδακτοῦ οὔσης τῆς ἀρετῆς λέ- 
.7γε. ΜΙΝ. Φαίνεταί γε. ΣΩ. ᾿Εν ἄλλοις δέ γε ὀλίγον 
μεταβάς, Εἰ δ᾽ ἦν ποιητὸν, φησὶν, καὶ ἔνϑετον ἀνδρὲ νόημα, 
λέγει πως ἢ, ὅτι ἸΠολλοὺς ἄν μισθοὺς καὶ μεγάλους ἔφερον 
οὐ δυνώμενοι τοῦτο ποιεῖν, καὶ. 

Οὔποτ᾽ ἂν ἐξ ἀγαθοῦ πατρὸς ἔγεντο κακός, 
Πειϑόμενος μύϑοισι σαόφρασιν. ἀλλὰ διδάσκων 

- Οὔποτε ποιήσεις τὸν κακὸν ἀνδρ᾽ ἀγαϑόν. 
Ἔννοεϊῖς, ὅτι αὐτὸς αὑτῷ πάλιν περὶ τῶγ αὐτῶν τἀναντία 

8 ν, πᾶ. ἴῃ "ἄγασθαι οἱ 
οἶσθα. 

4 νν Ιωηὰ, 

4 Α Ῥᾶζϑῖ πο, ΤΗοορηῖ-, 
8. ἄἀδη δὶ χιιόχυθ ροδπιδίδ. 

Τοῖοο, υἱ νΙἀοίωγ, πιϑῖγο δοεὶ- 
δῖ588ὁὅθ. γοδαπι διΐθηι ἔπη 
ΔΌΣΟΣΪ δ ρη"ΠΠοδῖι οἰ 6508 ϑἴξδπι 
σοι ρΥθ θη ἀξ, 
δυεῖν δρθηΐθπι ΕΥδηοκτει ἰῃ 
ΟΔ111η0 Ῥ. 85 546. --- Μοχ γτί- 
ταν! ΤΒΘΟΡΏΪΟΙΒ νϑύϑιι8 ἱῃ Θαἀἀ. 
ἤάσυπι ϑϑηϊδϑηϊδεωσι (ν. 38.) 
δρίϊ5 118 δου δεῖς Καὶ μετὰ 
τοῖσιν π΄. κ' ἔ, καὶ παρὰ τοῖσιν. 
ἴω ὉΠ] Εἶπιο διιΐθηλ γϑεδὰ δὲ Ὠὶς 

Θὲ Ὁ πγδἷθ οἶπα θάξίαπι εἐἰταῖ 
«Συμμιγῇῆς, αυοά δοκεῖρορδῃὶ 
11: συμμιγέῃς » Ιλ συμμεχϑῆς. 
Νυπο Β6. οχ πὸ Τπθορυί- 
ἀϊ8 οοὐΐοθ υἱτορίχιο οὐἀϊτάϊι 

“ 

νιὰ. ἀθ δίβ 

συμμίσγῃς απο ὑπ οἰὐαπι 
» ἘῚ ΤΣ ΛΈΣ οοάοχ' τδοροῖ 
η ΘΙ. 4. 2, 20. τι ὲ νἱά, 

Βομοιά. θα σορῆἶοςὶι 1παᾶυ- 
Ὀειάϊα ἔπ ὙΒδορηϊαῖθ νθχδι 
419. (Βο. 4465.) δοτῖρτασδ, Τοῖς 

’ ἀγαϑοῖς σύμμισγε: 

., 8ὶ Φησὶν --- λέγει ---. Αἴ10- 
χὰπι Βοσιπι νϑυθονιτι δΌΡ6Γ"- 
ἥνυπι: δθ064] φησὸν 1) ΒΟΥΠΙΟΩΘ ἡ. 
ΘΟΠΊΠΣΙΏΙ 10818 δ ουξιδ' νϑῦς- 
818 δῖ. 80}6ῖ ἑῃίθγβοσὶ, δ[10 π- 
ΒΙ]οπυΒ σϑῦθο, λέγειν πιᾶὺ 
'χιπλθ, δϑηϊθηῖίδπι εἰηι σοίοτᾶ 
οὁγαϊΐουθ οοῃ)υηρδηῖθ. 
ἩἨελμλά, δὰ Οεαῖγυϊ. 62. --- Ο(ὁ- 
ἰδειπι 1 Βἀὰ. ΤΏΘορη. (421. 
Ὧο. 435,) πιοῖγο ὑιθϑπῖθ 16061- 
ἴων ποιητόν τοῖ Οτδιϊοηΐδ δυ- 
ἔθη 86 :108 δῖς δ] 688 Ἐπ’ 
Σηῖδῖδ, ᾿ 

9 Ὑοτδ 
λ 
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λέγει; ἵΜῈΝ, Φαΐγεται. ᾿ ΣῺ, "Ἔχεις οὖν εἰπεῖν ἄλλου ὅ-ς. 

τουοῦν πράγματος, οὗ οἱ μὲν φάσκοντες διδάσκαλοι εἶγαι, 
οὐχ ὅπως ἄλλων διδάσκαλοι ὁμολογοῦνται ὅ5,. ἀλλ᾽ οὐδὲ. αὖ- . 
ποὺ ἐπίξασϑαι, ἀλλὰ πονηροὶ εἶναι περὶ. αὐτὸ τοῦτο τὸ 
πρᾶγμα, οὗ φασι διδάσκαλοι, εἶναι; οἱ δὲ ὁμολογούμεγαι 
αὐτοὶ καλοὶ κἀγαθοὶ τοτὲ μέν φασιν αὐτὸ διδακτὸν εἶναι; 
τοτὲ δὲ οὔ; τοὺς οὖν οὕτω τεταραγμένους περὶ" ὁταυοῦν. 
φαίης ἄν σὺ κυρίως διδασκάλονς εἶναι; ΜῈΝ. Μὰ 4)4] 
οὐκ: ἔγωγε. ΣιΏ. Οὐκοῦν, εἰ μήτε οἱ σοφιςαὶ, μήτε οὗ αὐτοὶ 
καλοὺὶ κἀγαϑοὶ ὄντες, διδάσκαλοί εἶσι τοῦ. πράγματος, δῆλοκ 

Ν : 
«0 

“Ἅ 

9 Ψετὰ εἰσιιοΐυχα. 6566 ἀθδὁ- χεα δύω. 801]οθοθ νυ]ρο, αυοαά 
Ραῖ: Ἔχεις εἰπεῖν ἄλλο ὁτιοῦν νοτθο δἷο ἐπόμποσθ δβυξβοῖδί, 

οάκπις 101 τεῦ ἂν: τίς Θηϊα",. σερᾶγμα, οὗ --- ὁμολογοῦῖγεαι: 
5ϑοὰ Ὡοΐθθῃ ῬὉσῖοῦ8 Ῥεοροβὶ-. 
Ἑτοηΐδ ΔΡΌΣΟΣ 86 ροηϊῆνο 
Ῥϑηάθηῖδ 1ηἀὸ χο]δῖῖν:. [Ιάθηι 
Ὁροῖάϊε ρϑι]ο ἱηξοχίυβ (87. Ρ.) 
ὅτι ἈΪ5 : ὡμολογήκαμεν, πράγμα- 
τος οὐ ε διϑάσχαλοι κ. τ. λ.9 
τοῦτο ᾿ διδακτὸν μὴ εἶναι.) Ῥτο 
τοῦτο πρᾶγμα, οὐ ---- ΑἸταυᾶ 
Ἴδηνθδα δδὶ ἴον μδδο ἀϊνογβὶῖδδ. 
Ουδρῃο ἔτι ροδβίθυϊοῦ! ϑχϑιρ]9 
1ῃ. Ἰρδᾶ χιθηΐθ δὲς σϑνεᾶ 9 ἢ- 
οορίμπα δεῖ : ὁμολογήκαμεν; τοῦ» 
τὸ πρᾶγμα -- εἶναι: δ04 ἀνπ 
δοοιδδῖννιιδ ὈΓΌΧΙΙΘ Ὀσᾶθοθ- 
ἀλε ροπϊθνιπι οὗ, Σῥ᾿6Θ ἴγδῃ- 
δι 10 σοηϊένυμι πιογᾶ ας 
ἐγαρςέϊοτιδ; αἀυδπὶ αξέγαςξίο- 
πόπι ἐπρόγραγι ἀϊοῖταιδ, ΟΡ“ σειρά. 

ΘΧΡ Ἰοδ11:18 ΟΧ Ἰοαιιθαδ ἴσϑ. ψνυϊραϊίοτθηι 1Πδπι. αιτᾶ Γ6]811- 
ψιιτι ἸΟΙΣΩΣ ΔΙ ΘΙ ῬΓΟΡΟδ,-, 
ἘΟΩἾδ 80 ΔΡρΙοδῖ, Ἐλξ δᾶ 1- 
νούβδπι αιϊάθπι ἤδηο δείγδοῖ!- 
ΟἸΘτ βρθοϊδηϊ Ρ]θγδαί! 8 οχ θη ἢ 
ῬΠΕ84 4]]δῖὰ .ἃ πιθ ἴῺ Οσϑηῖπι 
ς, 151. (138.})1, 4. Μαῖβ. 
Ὅε. ὁ. ἀ7ξὲλη, ε. Ἠεϊπά. κα [,γ8. 
ὧἀο. ἔπ σο ποβῖσο διιῖθη ΘΧ θη. 
Ῥ»ὶο, χυδησιδαι οὐ ϑχΐθγηδπι 
ΒΟΙΓΏΟΣ8 ΟΟΙξοΟΥΠ ΔΙ ΟΠ Θ ΩΣ 61» 
ἀπ διιγδοῖ ομἱβ τδιϊοὶ οοσηο' 
λΟΟθ Ἰὰ δοοθηβ8θΆ8. Ῥγδονυδ]οὶ 
ἔδπιθει απαρσοϊμεδία αυδοάδῃ. ᾿ 
Ουσοὰ ἔδοὶ] πιὸ δϑη 1185 1π 10. 
οο Ἦοπιθεῖοο Βιήυϑ ᾿ἔοτπηδθ 
Ῥεοϊοῖγρό 1, σ, 192. "ἄλλου δ᾽ 

᾿ οὔ τὸν οἶδα τοῦ ἂν κλνεὰ τεῦ» 

ἨΩ6Θ ὁδὲ τοῦ, Ῥοβὲ οὔτις τ6}8- 
Ἐν: Ιοοσαι ΟὈΠΠΟΓΘ᾽ τ 6 
ψογδαι δουϊρίωυγατι ρογχρῖτ οὐ, 
ψιηά. ἂρ. ΑἸΐοσ. θαμὰ ἀυ» 
Ριῖο, φυϊὰ ΡΗ]υγθθ; 6 αυθϑ 
Σοῦ Ὠ1 1118 801}10ϑὲ τποιπρηῖε. 
Θηοῖΐδτθ διροζβϑάθγμμρε οὐ ἰςὶς. 
101 τίδψυθ ἀμπὶ ἀλοῖῖ ΑΟ}}}168 
“Ἄλλον δ᾽ οὔ τεῦ βοιϊθηῖδηι 
ΚἸΠΙΔΥΪΔΗΣ 15 ΔηΙΟ διδἢδϑξ 
δΔΏΟ: “Αλλου δ᾽ οὔτινος τεύχεα 

δύοιμ᾽ ἄν: 864 δ[διπι ἸΡΔΏ θ᾽ ΘῺ8 
πη ἤδη Ἰἰοχυθηαὲλ ἔοσπιδηι, 
οὖκ οἶδα οὗτινος τεύχεα δύω, 
Ἁπὴδᾶ5 οοὨ Ωρ. ΙΔ πιοόῖγο 
Ἰοοο ρυΐϊπιᾶσια ϑδϑϑηϊθηϊα θεῖ 
“Ἔχεὶις εἰπᾶν ἄλλου ὁτουοῦν 

ματος διδασκάλους: 5868 

δῖ ἴῃ δῆς ἔογιιδα: (ΖΖει 
εἰπεῖν ἄλλο ὅδτιοῦν πρᾶγμα), κ 
οἱ μὲν φάσκοντες διδάσκαλοι εἶ. 
ψαι : αὐονπηι οδιιδδ 8116} Ρ- 
ΟΥ̓Δ 118 ἤθη παιδὶ, Αἴχυο πα 

-« Ῥοσιηθὶ δα 1]υά, χυοὰ πῃ. 
ῬΆ ͵ 5. 41. ϑιιθῃ ἀδίλυθ πιῶ σ 
βου τος δ: 6 μὴ ἐπιςήμῃ 
ὑδοξίᾳ δὴ τὸ λοιπὸν κί 
ἢ -- χρώμενοι, τὰς πόλεις ὃρ- 
ϑοῦσιν, υἱ 181 ἐχροποταυξ. 
6. νϑῦδο “Ὃμολογεῖν νἱᾶ. 

Ἰηά. -- δἰ 'ἀθ ἔξοχα οὐχ ὅ- 
πως, αυδθ Η. 1. να]οῖ πο; τηο- 
εο ποπς γἱὰ, γάζα, 8. 480, 
(437.) 

4 (οάά. 

1: - 

ἐγνεται,. 

) 
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δι οὐκ ἂν ἄλλοι γε ΜῈΝ. Οὔ μοὶ δοκεῖ, ΣΩ͂. ΕἸ δὶ 
γε μὴ διδάσκαλοι, οὐδὲ μαϑηταίί. ΜΗ͂Ν. Δοχεῖ μοι ἔχια 

ΠΡ ὡφλέγες. ΣΩ. ᾿Ὡμολογήκαμεν δέ γε, πράγματος οὗ μήτε 

ϑιϑάσναλοι μήτε μωϑηταὶ εἶεν, τοῦτο διδακτὸν μὴ εἶναι '; 
ΕΝ. “Ὡμολογήκαμεν. ΣΩ. Οὐκοῦν ἀρετὴρ οὐδαμοῦ φαί- 
γόνέαι διδώσκαλοι. ΜῈΝ. Ἔςξι ταῦτας ΣΦ. Εἰ δέ γε μὴ 
διδάσκαλοι; οὐδὲ μαθηταί. ΜΕΙ͂Ν. Φαίνεται οὕτως. ΣΩ: 

"ον ““ρετὴ ἄρα οὐχ. ἄν εἴη διδακτόν. ΜῈΝ. Οὐκ ἔοικεν, εἴπερ 
ὀρθῶς ἡμεῖς ἐσχεμμεθα. ὥστε καὶ θαυμάζω δὴ, ὡ «Σώκρα- 
ες, πότερόν ποτε οὐδ᾽ εἰσὶν ἀγαθοὶ ἀνδρες, ἢ τίς ἂν εἴη 

ἃ, τρόπος τῆς γενέσεως τῶν ἀγαθῶν γιγνομένων 5. ΣΏ. Χυ- 
δυνεύομεν, ο ἸΠένων, ἐγώ τε καὶ, σὺ φαῦλοί τινες εἶναι ἄν- 
ὅρες, καὶ αὐ τε Γοργίας οὐχ ἱκανῶς πεπαιδευκέναι, καὶ ἐμὸ 
Ἱρόδικος ὃ. παντὸς μᾶλλον οὖν προσεκτέον τὸν νοῦν ἡμῖν 
αὐτοῖς, καὶ ζητητέον ὅστις ἡμᾶς ἑνί γέ τῷ τρόπῳ " βιῖ- 

᾿φ. τίους ποιήσει. λέγω δὲ ταῦτα. ἀποβλέψας πρὸς τὴν ἄρτι 
᾿ς ζήτησιν" ὡς ἡμᾶς ἔλαϑε καταγελάςως, ὅτι οὐ μόναν ἔπιςή- 

μῆς ἡγουμένης ὀρθῶς τε καὶ εὖ τοῖς ἀνθρώποις πράφτεται 
᾿ τὰ πράγματα, ἢ ὅσως καὶ διαφεύγειν ἡμᾶφ τὸ γνῶναι δ τίνα 

4. ζοἀά, ορέ. οἱ ρῥἷικ. πιῖγο 
ΘΟ; ΒΘ δι τοῦτο τὸ διδακτὸν 
ὖναι, Ὁπθ 9. ἔδεϊς, τ. μηδὸ 
δι .«. Οὐ οδοίδεο νιαδῖι8 
φᾳαοὰ δερτα 26: ο.», υπεῖϑ μδϑο 
᾿ποῖμα " οὔλα δια: ̓ - 

: 8. 8οε τὸ ἔγρα 
εἰς οοηϑδίαοεαίὰ νἱχ.. ἀμπδιῖο 

ἔπ ἴϑΣ αυσαυθ μηδὲ δ6Ε1 6.» 
“ὶ 810, Νδιι ἴῃ 60 αυοᾶ 

δ Ῥεδϑοβάϊι αἱ ἔςι διδακτὸν τ’ 
γνοΐθ 4 αὐ καὶ Γ 1}. 4) δοῚ 

λους καὶ μαϑηπτὰς εἶναο φεῖυϑ 
καὲ ναϊσξ δέέατι, οὐ σϑεροῦ. 
ἄστο ἀοροῖ ἐπ᾿ δοῃιϊθωῖα 16 
ἔῖνα διἰδίπι διιδήθεῖα μηδέ. 8γ}- 
Ἰασδὰ δέ Δδιιΐῖθπι ἴῃ πὶς μηδὲ 

᾿ διδακεόν διοδοτρίδπι ἰδὲ 6886 
ὨΣΪΔ1 ποϊσυ) υἱὐ Ὥθαμθ 34, 
ἀμοά εἷς μηδέ ἰΣΔδι1ὲ τῷ μηζτῷ 
ον θαπάϑδιλ ψοσει ὕϊ5 ὈΓ846» 
ΜΡ 88 ΠῚ, 

5 (οἁ. οἱ]. οπι. γιγνομό- 
ψων: 6 ΟΟΙΘΟΒΟΩΘ, ΟΡ᾿ΏΟΣ. 
νυϊραῖαπι δὶς ἀϊδρῖοθ ω δι δὲ, 

᾿ ᾳυϊάθαι ἢδηῖ; αμοπτοάο ἤδηϊ,"" 

- 

Ἰορίϊυε ᾿ 

8. Νοῖι βῖπιο σαν} }] δέξο ΡΓῸ- 
ἀὐοὶ ἀϊθετριυϊιι 66 ἀΐσθγθ 80. 
ογδῖθιι ἔδοιϊδ οσϑάο. θύυδι- 
ψὸβ διιΐϊθι πουηΐδξ δοΐιοἱδδ 6]. 
ἂο ποτὶ τϑοτευάτηθ δὲ 
ἀαοιίοθ, πϑῆϊιθ μδ8 581: Ἱ{71" 
Ν ρὼ ἐρκὸ πὲ Ῥεγοίδβ.- 
841. ἃ. (ἐγὼ ἔμπεερος." 81:18 81" 
τὶς δοϊ ϊοϑὲ, διὰ τὸ τὴς εἶν 
γα Προδίκου τουτουΐ) Οτδι, 
8ϑά, Β.: ἰδίιθὰ 4114 4αοηυθ 
δριὰ 1πὴτ διά ἶ869 θαι, Β06 
Σρδο ἴοοο ϑρῃϊδέδίυ 

. ἃ Ψ)ά, Σηὰ, “2 7έ. 

δ Ῥαῖος νοσοβ ἢ ἴσως ἱπιο" 

δουῖῶ νυΐρο 1] ᾿ δϑο, δ 

μὴ τοῦτο δοίημεν, ὡς οὐ μόν» 
ἐπιςήμης ἀλλὰ καὶ ἄλλου τινός: 
4086 ἴδιθὰ ὥσαυθ ἂρυὰ Ε 
οἱήμπθ, θαι ἴῃ ΟἸΔΣ 1800), 

Ἀϑι6 ἴω Ὁ}1ο ὁ υὑπμοάθοι 
οοὐαϊοῖρυβ ἥυο8 Βοκος ὉΠ" 
11, Ἰορυπῆαν, ῥγαϑίοῦ ῬΆσμ.. 
Ἐ, πὰ οὐ͵ιδ πιδερὶηθ ἃ τϑοθῖ" 
εἰοσθ δδι» δοσίριδ' δυδῖ» μῃ 



- 

ΜΈΝΩΝ τς ἃ 
ποτὲ. τρύπον γίγνονται οἱ ᾿ἀγαϑοὶ, ἄνδρε. ἍΓῈΈΝ. Τιὼς 
τοῦτο λέγεις,» ὦ Σώκρατες; ΣΏ, ἴῶδε. ὅτι μὲν τοὺς." ἀχα- 38 
ϑοὺς ἀνδρας δεῖ ὀφελίμους εἶναι, ἀρϑῶς ὡὠμρλογήκαμεν τοῦ» 

7. τό γε, ὅτι. οὐκ ἂν ἄλλως ἔχοι. ἦ.γάφρ; ΜΕΝ. Ναί. ΣΩΏ. 
Καὶ ὅτι γὲ ὠφέλιμοι ἔσονται, ᾿ἂν ὀρϑῶς ἡμῖν ἡγῶνται τῶν 
πραγμάτων, καὶ τοῦτά που καλὼς ὡμολογοῦμεν; ἍΝ. 
Ναί. Σ,Ώ. Ὅτι δ᾽. οὐκ ἔφιν. ὀρθῶς, ἡγεῖσϑαι, ἐὰν μὴ. φρό- 
γεμος ἡ “, τοῦτο΄ δμοιρί ἐαμὲν οὐκ ὀρθῶς ὡμολογηκόσελ, 
ΗΝ. Πῶς ὃὴ' ὀρθῶς λέγεις; ὃ ΣΏ. Ἐγὼ ἐρῶ, εἴ τις:δ,΄ 
εἰδὼς τὴν ὁδὸν τὴν εἰς ᾿Αἀάριαῳν, ἢ ὅποι . βούλεε ἄλλοαε, 
βαδίζοι δ καὶ ἄλλοις ἡγοῖτο, ἀδλο τι ἀρϑῶς, ἄν. καὶ εὦἃ 
ἡγοῖτο; ΜΕΝ. Πάνυ γε. Σ, Τί δ᾽; εἴ τὶς ὀρϑῶς. μὲν 
δοξάζων. ἥτις. ἐςὶν ἥ ὁδὸς, ἐληλυϑὼς δὲ. μὴ ) μὴδ᾽ ἐπισάμε-: 

΄ ἕ 

τ πλ 6880 ὩΟΘΏ Ῥοΐθδδῖ, να Σ- 
Βα ἰἰαθο, φι 0 Ὧμ]18Δ νϑσὰ δυ- 
εἰογιιαῖθ πἰυηίυς, ἃ Ῥ]δίοηθ 
Ῥιοξοοϊδ: ἤοῇ 6886, 564 τήδζ- 
δοιαὶ οἷϊπι δὰ δ 60 αυϊ 
νέχα 1]11ὼ5 ἢ) αιιοά 6δὲ ὑτὸ εἰ 
δὲ μή, (νἱ4. Ηοορον. δομῦιϊ. 
Ῥ. 312. 315.), ἀϊδογίυδ δἱοαυΐ 
διτταί αυθ, δά ΘχΧρ]:οδηάιμα δι:- 
Θκῖυβ οὗ μόνον, αϊρίίιπι δὰ 

τδθαιθηῖα ᾿ἱῃιθηάθγθ νϑ]]οῖ 
νοῖῦο (ἀλλὰ καὶ ἄλλου τινός). 
Ὑιάϊε εὐ ϑχροβυϊ μος {ΠΠ1τἰ- 
οἾλιι8.ι Ναβ 1 ΘΧΡΘΙ ΘΠ 415 11.-. 
ἐογρυθίδη θη δ 81188 τα πλπλθ 
τοηΐ ἔπ γΘ' ἰᾶται δροσίδ ὩΟΏ. 
ΔΟδιϊαν"Π118. 
Ι͂ηω Ιπωδηϊνο διαφεύγειν διι- 

ἴθαν ἰθπθγθ οἷἱϊπι οἴ θηδιπι 
69ῖ,. αυδδὶ Ὡο τϑοῖθ ροηάοσοξ 
ἃ νοεῦο ἔλαϑεν. δοῖθξ ϑῃΐηχ. 
Ῥοδὲ νορυϊδαι ἢ. οοὺ δϑηϑμ 
τιδιιρραῖδπι δὲς πο ρ᾽ ροηῖως δά- 
ἀλ Ιηδηλνω : Ῥγοίδρ. Ρ. 323. ἃ. 
παντὶ προσῆκον ταύτης 8 μετέ- 
χειν τῆς ἀρετῆς, ἢ μὴ εἶναι πό-ς 
λεις, υδἱ νι. Ηρα. ῬΒδθάνγ. 
Ῥ. 245. 6. τοῦτο οὔτ᾽ ἀπόλλυ-- 
,σϑαι οὔτε γίγνεσθαι δυνατὸν ἢ 
πάντα οὐρανὸν -- ςῆναι: 271. ἃ. 
δεῖ δὴ --- δύγασϑαι ἀκολουϑεῖν 
ἢ μηδὲ εἰδέναι." 
δυῖθηλ ἢ Οχαιωρ 6 Ιδηϊι1- 

{19 Τοοῖθ6 μδθὸο οοῃβιοσγδῃι 

ὰ οπληῖΐδιι8, 

σι ὙἹοϑ ρθγῖς Ορτδινὶ ομλτα 
ἀν. πιοτδηάμτι ἴδσθῃ, 110- 

. δῖσο Ϊοοο διαφεύγει λον δέτε 
6839 ἴῃ ἴχῖθυρ ΕἸοχθαίηῖδ, ἐπ 
χυϊθυδ. χ, 

΄ 

τ δῖος Βθ6. 6 οοαᾷ. γυϊρο 
λῚ , 2 . , - 

τοὺς μὲν ἀγ. ταϊιι8 θ6η6: ὥομ' 
δΏϊπι ῬΟΩΣ ΥἹΙΣ ὈΡΡΟΙΩΙΙΕ 
1115, 864 δεβϑυῖΐο ἴδθο βι1088. 
φμθατὶ πορβαϊϊοηϊ, Ὅει δ᾽ οὖκ 
δον “πὸ 

2 ὅς, ὃ ἡχούμενος,. τι δυρτα 
δὰ ὃ, 12. ὑ; με ἥ Ῥ 

.5. Ἀοβριοϊϊυχ ῥτῖυβ ὀρϑῶς 9. 
ΒΙΩΪ6 αυ8θ ϑυπὶ ἴῃ ϑοογδῖῖβ 
ΒΘΙΠΙΟΘ ῬΓΟΧΙΠΙΟ: α0 οὑπὶ 
βρη βιοῦσι 1110, ῬΡοβ89 ἴδ]θηι 
αυοαυ8 ὀρϑῶς ἡγεῖσθαι, τοοῖθ 
ὕΩο Ἰηϊθσγγορδίας, αἀμοζαοῦο 
10 161Π1ρὰς Πα ὀρϑῶς. 

4 Ιὴ οἀὰ, δηΐϑ Βθ. εἰ Τ6ρ6- 
πὰς δηΐῖθ βαδίζοι: αυοά οΡ 
Σπϊου]θοΐμηι δουπιοπθπὶ ΤΟΠ 

, ἀδιδγθαιλ δὲ ἢ ὉΠ]10 σοάϊοθ ΄ 
υἱχαπα!θ εἰ Ἰηνθηΐμπι 65856ῖ. 
864 ἴῃ ορίϊπιϊβ δὲ Ὀ]υΓ1Π}18 
ἀδϑβὲ υἱτυααιθ, ἴῃ Ῥᾶιι618 8]- 
τοχαΐσι. --- [6 δογϊρίυχᾷ “16[--. 
οισα ν. δὰ δ. 1. ἢ. ᾿ 

. 8 δ 
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νος δ, οὗ καὶ οὗτος ὧν ὀρϑῶς ἡγοῖτο; ἍΕΝ. Τίιάνυ γε 

Ὁ. ΣΙ... Καὶ ἕως γ᾽ ἄν που ὀρθὴν δόξαν ἔχῃ περὶ ὧν ὃ ἕτε- 
ρος ἐπιφήμην, οὐδὲν χείρων ἡγεμὼν ὄφξαι, οἷόμενος μὲν ἀλη- 
'ϑῆ, φρονῶν δὲ μὴ, τοῦ τοῦτο φρονοῦντος. ΜΕΝ. Οὐδὲν ᾿ 

ἃ, γάρ. ΣΏ. 4όξα ἄρα ἀληϑὴς πρὸς ὀρϑόεητα πράξεως οὐ- 
δὲν χείρων ἡγεμὼν φρονήσεως. καὶ τοῦτό ἔξιν, ὃ νῦν δὴ 
“παρελείπομεν ἐγ τῇ περὸ τῆς ἀρετῆς σκέψει, ὁποῖόν τι εἴ, 

λόνοντες ὅτι φρόνησις μόνον ἡγεῖταε τοῦ ὀρϑῶς πράττειν. 
τὸ δὲ ἄρα καὶ δόξα ἦν ἀληϑής ". ΜΕΝ. Ἔοικέ γε. ΣΏ. 

6. Οὐδὲν ἄρα ἧττον ἀφέλιμόν ἐξιν ὀρϑὴ δόξα ἐπισήμης. ΜΕΝ. 
Τοσούτῳ γε, οὖ Σώκρατες, ὅτι ὃ μὲν τὴν ἐπιςήμην ἔχων, 
ἀεὶ ἄν ἐπιτυγχάνοι" ὃ δὲ τὴν ὀρθὴν δόξαν, τοτὲ μὲν ἀν 

᾿ ῷ9 τυγχάνοι, τοτὲ δ᾽ οὔ. ΣΙΏ. ΤΙῶς λέγεις; ὃ ἀεὶ ἔχων ὀρϑὴν δό- 

ξαν, οὐκ ἀεὶ ἂν τυγχάνοι, ἕωσπερ ὀρθὰ δοξάζοι '.; ΜΕΝ. 
᾿ λγάγκη μοι φαίγεται. ὥστε ϑαυμάζω, ὦ “Σώκρατες, τούτου 

᾿ . β 

6 ἘδΔΟΙ9 6 ϑυροιϊοτῖδυβ ὺρ- οἱ ἀϑαυθ Ῥθὴθ ἀϊεῖ μοϊυοη!, 
᾿Ῥ]οίας βοιτῶο δὰ μᾶθο Ῥδσ- τὸ δὲ ὧδέ πως ἔχει : ἀιτπο Ἰάοπι 
εἰρίδ: χυᾶτθ, φυσᾷ ἀδπε πὰ, θεὲ δο δἰ βοσ ρίμιι ϑββεέ: τὸ δὲ 
οἱ γέποιὶ, εἷη δηῖθ δοξάζων οὐκ ἐπενόουν ὧδὲ πὼς ἔχει» 
τη δτιυδ 6860 νἱἀθίωσ ὀοχείρθη δ. ΙΝδήαμ9. 8|118Σ γθ6 86 μδβεῖ ε 

. διίοσαμα :δὶ Ἰθοϊξοηθπι 4661- 
6 Ῥείσουδ σπου οι οσ-ὀ τὰτ, οἱ ἔπ ϑυμάσιπ δϑηδὺπι 

ἢυε δὰ ΤΏοδοι. 37. ἀθ ἔοσ. "δοοσαῖθδ ἱπῖθεσοραι: Τὸ δὲ 
χαυΐα τὸ δέ σοπή ποῖοι ΙοοΟ πῶς εἶχεν; Αἀάδηίων ἄπο Ἰοοΐ 
2μδογν: θη Ἰαηθαχυθ νοτίθηα. οὐπὶ ἱπιρογέ. ἡν: ΑΙΟΡ. ἴ. 61. 
εὠπὶ ἔαπιέτι. Ἰίδα 6 ἔδο1]186 ἴΏ- ὀ οχῖν, ἽἝτερο»ν δ᾽ ἦν τό,τε Χ 
το] εοῖυ ἔονϑε Πὲς Ἰοοι8, δὶ βοτ-ὀ μενον καὶ ᾧ ρῆται: Αἰςο. 
Ῥίωπι 6δδ6ῖ: τὸ δὲ ἄρα καὶ δό- 418. ο. αὕτη ἕ ἣν ἢ αὐτὴ δη- 
ξὰ ἀληϑὴς ὀρϑῶς ἂν ἡχοῖτος που --- αυΐϊθιιΒ δπιθα ἰοῸμ 
Νυης Ῥγονῖιβ ᾿στιὰ ἢν τϑοῖθ, ἦν Ὡοϑὰῇ ϑϑδὲ οογεροιι5, δοά νᾶ" 
ορίῃου, Ἰάθαι Ἡοϊηθοτγῆιδ 6χ- ]16ὲ δη6 εἰϊεεδατπις ν6]} ἱπέξι" 
Ῥίϊουλε 1: τουπλ ἰδίθη ὁΣ-ῷ ἐέρεξδανιμ. - 
βῖδτοι οἱίάτα ορίηϊο νϑσδ᾽' 8011}. ΕΝ 
οὐἦυδ ὁρ9 ἹΠυὰ ἢοιὶ ροϊθεῖ. 4 Ψυῖρο οὐκ ἀεὶ τυγχαῦο! 
Ἱπιρογἔθοϊυπι διυῖΐοαι δρδθοῖδε ξώσπερ ἂν ὀρϑὰ δοξάζοι. εἶκ- 
τοαρυδβ δυροτιϊοιίς 1116 ἀἷδ- ΟΡ σοάϊορὺ δαχιιθηβ ἂν Ῥγοῖ" 
Ῥυϊδιϊοπΐδ), τῈ δυρτα ὅ. 25, δὺβ ΟΠ: χϑοῖθ: οὐπὰ ἴογ 
ποῖ. 1, ᾧμο Ῥοῖο πιρότέ. ἦν τηια ξωσπερ ἄν Οὐδηΐ. γροδοδί; 
δόξ Ρτο Ρ᾽οπίοσὶ εἶναι οὐκ ἐγε- ἴπ βαιίσοπθ δυῖΐῖθα οὐ] 
νοοῦμεν. Ἰταρτῖπλιἷβ δυιῖθπιὶ σους ἕως οὐπὶ ορίδνο πιο Ρύ’ 
ξογαῖων δὰ 11υ͵ἱὰ ᾿πιρϑτξ. Ἰοου πδίυρ, Μία. Οταπιπι. 8. 1939. 
ΑἸοΙ͂Ρ. 1, 415. Β. 081 ϑοάδαι ἔοσαθϑ (4126.), 8. Οοπίγα ἰῇ Ριιοῦ 
χασάο ΑΪοῖδ. δ6 ̓  ἴρϑυπι ὁοζεῖ- 0} ἱπιοεζοραϊ τό Ῥατίθ 
εἰ: τὰ: τὸ δὲ ὡδὲ πὼς εἶχενε ,αυοὰ ταρτιῖο δίγαν!υϑ ἀ65166’ 
υοὰ οἂνθ τοξθσδβ δὰ ἰθῦριδ γχὰϊ, ἂν ἀεὶ, ροδυΐϊ πιο ἀδηίδ 

ἡιυὰ Ῥυοιιῦδθ, σαπὶ ὀρθοῖδὲ οοαϊοῦ ΕΊοΣ, χ. , . 
δυρθείοσθαι οΟ]] συ; μᾶχίθιι, ΝΞ ῸΥ 
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οὕτως ἔχοντος, διτι δήποτε πολὺ τιμιωτέρα ἡ ̓ ἐπιςήμη τῆς 
ὀρϑῆς δόξης" καὶ δι᾿ ὅ,τι τὸ μὲν ἕτερον, τὸ δὲ ἕτερόν ἔςιν 
αὐτῶν. ΣΏ. Οἶσϑα οὖν διότι ϑαυμάζεις, ἢ ἐγώ σοι ἐὔπω; ".. 
ΜΕΝ. Πάνυ γ᾽ εἰπέ. Σ,Ώ. Ὅτι τοῖς “αιδάλου ἀγάλμα- 
σιν δ᾽ οὐ προσέσχηκας τὸν νοῦν. ἴσως δὲ οὐδ᾽ ἔξι παρ᾽ 
ὑμῖν. ΔΙΕΝ. Πρὸς τί δαὶ δὴ τοῦτο λέγεις; Σ.Ώ, Ὅτι καὶ 
ταῦτα, ἐὰν μὲν μὴ δεδεμένα ἢ, ἀποδιδράσκει καὶ δραπετεύει"᾿ 
ἐὰν δὲ δεδεμένα, παραμένε. ΜΕΝ. Τί οὖν δή; ΣΩ. Τῶν ες. 
ἐχείνου ποιημάτων λελυμένον μὲν ἐκτῆσθαι, οὐ πολλῆς τινος 
ἀξιόν ἐξι τιμῆς ὥσπερ δραπέτην ἄνθρωπον" οὐ γὰρ παρα- 
μένει" δεδεμένον δὲ, πολλοῦ ἄξιον" πάνυ γὰρ καλὰ τὰ ἔργα 
ἐςί, πρὸς τί οὖν δὴ λέγω ταῦτα; πρὸς τὰς δόξας τὰς 
ἀληϑεῖς. καὶ γὰρ αἱ δόξαι αἱ ἀληϑεῖς, ὅσον μὲν ἄν χρό- 

- γον παραμέγωσι, καλὸν τὸ χρῆμα, καὶ πάντα τἀγαϑὰ ἐργώ. 
98. ζονται 5" πολὺν δὲ χρόνον οὐκ ἐϑέλουσι παραμένειν, ἀλλὰ 

δραπετείουσιν ἐκ τῆς ψυχῆς τοῦ ἀνθρώπου. ὥστε οὐ “πολ- ἁ. 
λοῦ ἀξιαί εἰσιν, ἕως ἂν τις αὐτὰς δήση αἰτίας λογισμῷ 5. 

τοῦτο δ᾽ ἐσὶ, ἩΠένων ἑταῖρε, ἀνάμνησις, ὡς ἔν ἑοῖς πρό- 
σϑεν ἡμῖν ὡμολόγηται. ἐπειδὰν δὲ δεϑῶσι, πρῶτον μὲν ἔπι 
εῆμαι γίγνονται, ἔπειτα μόνιμοι. καὶ διὰ ταῦτα δὴ τιμιώ- ᾿ 
τερον ἐπιςήμη ὀρθῆς δόξης ἐξέ" καὶ διαφέῤει δεσμῷ ἔπι" 
σήμη ὀρϑῆς δόξης. ΜΕΝ. Νὴ τὸν “ἰ", αὖ Σώκρατες; 
ἔοικε τοιούτῳ τινί, ΣΏ. Καὶ μὴν καὶ ἐγὼ ὡς οὐκ εἰδὼς 40 
λέγω ἀλλὰ εἰκάζων 1. ὅτι δ᾽ ἐςί τι, ἀλλοῖον ὀρϑὴ δόξα 

8. Ὧθ διδιυϊδ Ὠδοάλ] νἱἀθ 
Ἐχουτδπι [ΠΠ|Φ| Βυῖος ἀϊδίοβρβο 
δά]θοῖμπι, --- Ῥγδθοαγᾶ νϑῦο 
οβὲ δι!θροῖῖα. Νϑρθ ορίηϊο 
δι δοηϑιδ (27 εἰπισιρ, Ος Δ) 
ὯΟῺ ἰδ δ υπαῖοσ Δηῖπιο ᾿0186- 
ζοῖ, υὐ ποαιθ ὁδ)]θοιϊ οηΐϊρυς 
Ὡθαυθ ἀιυδιιφιοιϊῆυ σον ]]} 
Ῥοϑδὶῖ; ψυσά νετσ ἀοοίγ οἷ 
ξαϊΐοηθ δα μι σορηοϑο0218 ν6- 
χα αυθ }μα16 88, 1υὰ τῃ. ἑμῖο 
ὯἘΡ1 μοδιείδπι 95, 4818. 

8 Ἐ διοραδθὸ, αἱ 8δὲ ]ου- 
ἔτι Ῥδηπιπὶι Πίος τη Ἐρ]ο- 
Ε88 8.188 ἘΠῚ. γδηβίι]ς (Ρ. 
862. Ἑὰ, Ἠδθοεθη.) νδγιοῖδιθδ 
8866 θποῖδλνι: ἀπεργαζον- 
ταᾶι Ῥίο ἐργ. “" τιμιωτέρα 

Β:6 τιμιαζτερον “ς Θέ ξ. 40. οχέδ,, 
ὧν δὲ ἄνθρωπος --- δύο ταῦ- 
τα ἡγεῖται, δόξα α. κ. Ἔ 
ΒΘΟΗΝΕΙΌΕΗ. 

4 Ἡαεϊοοὶπαξέοτιδ ᾳ εαμςἷ 
᾿ἀμεέα : εἴα τοῖα Ετοϊυ. 

4 δῖα Οἰατῖι; Οσίοῖ; οἕ ρ18- 
τυ 8111. Ὑυΐϊξο εἰκάξω, χιιοᾶ 
χϑσῖθ Ὠο Ῥτγοσδαάβρδῖὶ 181 δά- 
πιϊδδᾶ ἴῃ δΙΡΘΕΙΟΥΡυΒ δίγι- ἢ 
νἱ σοτνζϑοισῃθ οὐχ ὡς εἰδώς, 
Νιυῃς ἡ] 18. Ἰυριῖς ὡς οὐκ 
εἰδὼς ἀλλ᾽ εἰκάζων. Μοχ νο- 

.υ]απι οὗ δπῖθ πάγυ οριεϊηιὲ 
αυϊάθπι οσοὐϊοθθ δὲ ὀϑίθγογαπὶλ 
ρΡ] τι οὐ) ῬΟΣρογαπί 
ἈΠΑΘΙς .- 

ε κα. 
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4 

ΜΕΝΩΝ. 

καὶ ἐἀπιφήμη, οὐ πάνυ μοι δοκῶ τοῦτο εἰκάζειν" ἀλλ᾽ εἴπερ 

τι ἄλλο φαίην ἄν εἰδέναι ἢ, ὀλίγα δ᾽ ἂν φαίην, ἕν δ᾽ 

οὖν ὃ καὶ τοῦτο ἐκείνων ϑείην ἄν ὧν οἶδα. ἍΜΠΜΕΝ. Χαὶ 

Βιὀρϑῶς γε, ὦ Σώκρατες, λέγεις. ΣΩ. Τί δαί; τόδε οὐκ 
ὀρϑῶς, ὅτι ἀληθὴς δόξα ἡγουμένη τὸ ἔργον δὁκάξης " πρά- 
ξεως οὐδὲν χεῖρον ἀπεργάζεταε ἢ ἐπιξςήμη;. ΔῈΝ. Καὶ 
τοῦτο δοχεῖς μοι ἀληϑῆ λέγειν δ. Σ,Ώ. Οὐδὲν ἄρα ὀρϑὴ 
δόξα ἐπιςήμης χεῖρον οὐδὲ ἧττον ὠφελίμη ἔξαι εἰς τὰ; πρώ- 
ξεις" οὐδὲ ἀνὴρ ὁ ἔχων ὀρθὴν δόξαν, ἢ ὁ ἐπιξςήμην. ΜΕΝ. 
Ἔςι ταῦτας, ΣΩ. Καὶ μὴν ὅγε ἀγαϑὸς ἀνὴρ, ὠφέλιμος 
ἡμῖν ὡμολόγηται εἶκα. ΜΗΕΝ. Ναί. .ΣΩ. ᾿Ἐπειδὴ 5 τοί- 
ψυν οὐ μόνον δι᾽ ἐπιςτήμην ἀγαϑοὶ ἄνδρες ἂν εἶεν καὶ ὠφέ- 
λιμοι ταῖς πόλεσιν, εἴπερ᾽ εἶεν, ἀλλὰ καὶ δι᾽ ὀρθὴν δόξαν, 
τούτοιν δὲ οὐδέτερον φύσει ἐςξὶ τοῖς ἀνθρώποις, οὔτε ἐπι- 

Ν᾿ 

8 Ἡδῦοθ πὶο ἄν δαάϊυπ, 
ορίδῖῖνο ρΡϑῃάθηῖ, δ εἰ, χυοά 
ἀοδόοῖε ΔΡ θοὸ υὑδι: ΄Πι1θη} 1Γδ- 
ἀϊε ρτδπαθδίοᾶ. δ66 ]θρὶ1:- 
τυπι μος αυοαημι9 6666 ἀοοθ- 
Βυηΐ Ἠοϊηάοτέ. δὰ Ῥγοίδρ. 50. 
(εἴπερ ἄλλῳ τῳ ἀνθρώπων πει- 
οἰμην ἂν, καὶ σοὶ πείϑομαι) 

Θζῆλ. δὰ Υιρ. πη. 303. 
ΝΙπεῖσιιτι ΠΟΙ ἰδὲ ἐδί! ΓΕΒ 
σοῦῦδ Ἰυπρθηαϊ στοῦ σθρι}}18 
Γαδ. 018 ΠΊΘΠΊΟΥΙΔΘ ἴγδ- 
αηΐυσ, οὑπὶ 1 ἶρβ8α ᾿ἰηρυᾶ 
τ]ὰ Ἰοχιοηΐιπι ἀ]οῖο γἃ- 
χιδῖα ᾿Ἰηνθη δι τ, α1186 ΓΟρι:- 
116 δά άϊεοΐ νἱχ ροβδβυῃϊ, [ἃ νος 
οὐἶδηι ὧν δα) 1 οϑΌδηϊ δὲ φιιδῃ. 
ἄο ἰὰά ᾳυιοά, βεγὶ ροιεεὲ πιδ- 
ν'5 Ἰησ οδγθ δυγθυ8 νο]θρδηϊῖ, 
αυδηι Σὰ αυοὰ Μεγεε. 

8 Ῥαείζουϊα δέ ἴὼ δροάοεὶ 
δος Ῥοδιῖᾶ οϑῖ: χυοά τᾶπιδα 
ἀϊοχε ΔΡ 411195 οὐδ οῃὶδ ἔοτος 
χαὶδ αὐ 8116 τἄθπι ἤοεῖ 
δο1]οῖ (νά. ΑἸο. 1, 10. 24.). 
Νδιι νἱδ ΡΣ ο1846 ἢϊο τοἔου- 
ἴὰν ὩθΩ δὰ γτγοίδδοιῃ δθὰ δὰ 
Σηϊου)θοίυπι ὀλίγω δ᾽ ἂν φαίην, 
υἱᾶ9 δὲ Ποῦ δ01μπηλ Ῥσᾶθοθ- 
διθῖ, ἔογπιδ δβϑύπιοηΐθ ἔοσγϑὲ 

μαθο: δλέγα μὲν ἂν φαίην εὖ». 
΄- 

φήμη, οὔτε δόξα ἀληθὴς, οὔτ᾽ ἐπίχτητα 1. ἢ δοκεῖ σοι φύ- 

δέναι, ἕν δ᾽ οὖν καὶ τοῦτο ϑείην 
ἂν ἐκείνων. 

4 Ἰπορυιωγ γαϊδο τῆς» υοὰ 
ΟΥΪΔῚ οἷπὶ ψιηαῖ, εἴ ῬΧΊΟΥΙ 
ταδὴι οσοὐϊοῖα θη. 

δ 81. ΒΘ. οχ ορίϊηιδ οἱ 
Ῥ͵υτῖπιδ: νυ]ρὸ ἀληθῶς, χυο 
1816 σοτιβθηῖ θδῖ: ηᾶπι ἀλη- 
ϑῶς λέγεις τοῦτο αἰϊυὰ αυ!ά 
δοῃηδλῖ. Ρ] γα ]}18 διιῖθπι ἀληϑή 
οὐτὰ λέγειν οἱ δἰσα θυ. 1ΔΠ| 
ΒΟ]ΠΘ 18 οδὲ οοηγμποίίο, οἱ 
δὰ ΡὈ]υγδί θὰ ὨμΠΘΥΌΜ, δυγθδ 
Ὥοῦ ΔΙΏΡ]Ιυ8 δάνοσγίδπξ ὃ)101 
χυϊάθπι Ῥοΐογαὲ τωῦτα ἀληϑ 

δοὰ οοπιηοάϊΐυθ δΙ6Ο ἀέγειν. ͵ ἶ 
. Βα 80 ΤΘΩΓΙΔΥΒΏΛ ΟΟἸΙ 1681 Γ8Πη} 

ϑγδὲ 51 ΠρΌΪΔτΘ τοῦτο : ου͵υ8 18- 
τηθῃ ρεδιῖῖδ ᾿ωϑαθίισι δυτθυϑ 
«ἀληϑὲς λέγειν Ἰπου]οδγθ διιὶ- 
οὐδ δοχίρίονς σϑέωμρ!οβδί, 

6 Ἡϊνιῖο ἐπειδή πι.}14 1π 8646. 
ΔροΟάοδβὶβ σϑϑροπμάοῖ, ϑοοζδῖθ 
ΙΌΟΧ νοΥθὶ8 ἢ δοκεῖ σοι Βἰυπι 
ογδοηῖδ Δθσιρθεῖθ, 

7 ἙΔΙδδτι 6240, αυϑαι γεῖδᾶ 

οὔκ" ἐπίχτητα οοητιποαὶ 566" 
ϑηϊδδαι, ἐραίδαθ ἃ Ῥ]δῖορὸ 

διῖς 

Ἱ 



ϑ 
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σει ὁποτερονοῦν αὐτοῖν εἶναι; ΜΕΝ. Οὐκ ἔμοιγε, ΣΏ, 
Οὐκοῦν ἐπειδὴ οὐ φύσει, οὐδὲ οὗ ἀγαθοὶ φύσεε εἶεν ἄν. ἃ, 
ΜΕΝ. Οὐ δῆτα. ΣΏΩ, ᾿Ἐπειδὴ δέ γε οὐ φύσει, ἐσκοποῦμεν 
τὸ μετὰ τοῦτο, εἰ διδακτόν ἐξ, ΜΕΝ. Ναί. ΣΩ. Οὐκα 
οὖν διδακτὸν ἔδοξεν εἶναι, εἰ φρόνησις ἡ ἀρετή; ΜῈΝ. 
Ναί. ΣΏ. Καὶ εἴγε διδακτὸν εἴη, φρόνησις ἄν εἶναι; ΜΕΝ. 
ἹΠάνυ γε. ΣΩ. Χαὶ εἰ μέν γε διδάσκαλοι. εἶεν, διδακτὸν ἂν 
εἶναι, μὴ ὄντων δὲ, οὐ διδακεόν; ΜΕΝ. Οὕτως. ΣΩ. 
᾿Αλλὰ μὴν ὡμολογήκαμεν μὴ εἶναι αὐτοῦ διδασκάλους. 9. 
ΜῈΝ. Ἔξι ταῦτα. Σ.Ώ. Ὡμολογήκαμεν ἄρα, μήτε διδα- 
κτὸν αὐτὸ μήτε φρόνησιν εἶναι; ΜῈΝ. Πάνυ γε. ΣΏΩ.. 
᾿Αλλὰ «μὴν ἀγαθόν γε αὐτὸ ὡμολογοῦμεν εἶνα. ΜῈΝ. 
Ναί. ΣΏΩ. ᾿Ωφέλιμον δὲ καὶ ἀγαθὸν εἶναι τὸ ὀρϑῶς ἡγού- 

)9. μένον. ΜΕΝ. Πάνυ γε. ΣΏ. ᾿Ορϑῶς δέ, γε ἡγεῖσϑαι δύ᾽ ἔ. 

δι ἶοᾶ ἀἰδρυ ῖδῖῖδ τορι βηδγθ, ἢ6- ᾿ 
720 ΠΟῺ νἱάθὲ. (ἰογηδγῖιδ ἀδ- 
ἸουΣ Ἰυδεῖ, φυὰο οὐπὶ ὨἴΠ118 
ἄμτα δῖ πιρθάθηα!ϊ τγαϊϊο, [6- 
βᾶπι φοῖϊυδ, ἀλλ᾽ ἐπίχτητα, 
αυοά τρδυπὶ 1 πιᾶγρίηθ οχ- 
Ῥοβῆτοη8Β ἴοοο οἷσι δϑοσὶ- 
Ῥῖιπι ξμι1880 ΟΟΥ̓ΏΔΓΣΒ ραῖδέ, 
ΟΕ. ϑϑηβυπι 58η868 1Π1ρ6- 
ἀϊηξ ἢᾶθοὸ νοῦῦᾶ. οἰι 6. 
406 9 δοϊθητία πθαυθ ἀ6 νϑ- 
τὰ ορίηϊοῦθ δάμυς ἀοπιοη.- 
δῖγδῖιπλ διῖ, ρᾶγία ΠΟ 6886: 
τι ἔδο 18. τα 6 Οὔγηϊᾶ Ὁγό- 
εϑαοδγθηῖ δἷἱ ἤδοο νϑῦθᾶ 8068. 
δεῖ, 864 οὐπιὶ ΣΠΘΓΡΟ Δτϊο- 
ἷδ ὨΏ]]υπὶ Θχιτ βου νϑβὶϊ- 
δίυπι δοσθάδϊ, νὸχ ἐπίχτητα 
αιι86 1ἢ Ρηῃδϑάτο (ρ. 237. ἅ.) 
δθῆδιι Ἰδίϊουΐ ρβοβὶϊδ δϑὶ, δ. 

«δι διϊδοῖπιο Βῖο. Θδοὲ 1η 1611} ρ6ῃ-΄ 
ἃ. 48 60 αυσὰ ΄αυΐβ ξιιο 8: δὲ 
ΔΙΌ Ο δοαιΐϊγῖ. Νηι ἰἢ 
Ῥπδαθάγο ϑιϊδηιδὶ πο δια ἰδὲ 
δοοζαῖθδ Ῥϑίβοηᾶ Ἰουιυδίυ, 
ΒΟΥ 658 ὩοηηΪϊεὲ Θ 5860- 
τιβ δνυθηΐθηϊθ ροτἔθοϊ οῃθ. 
ΘΟΗΓΕΙΕΗΜ. ὉΦΨοειρα ᾿ῖη 
ῬΗδθάγο οηὲ ἤδϑο: ἡμῶν ἐν 
ἑκἄςῳ δίο τινὲ ἐξον ὅδέα ἄρ- 
χοντὰ --- Ὁ ἡ μὲν ἔμφυτος οὖσα, 
ἐπιθυμία ἡδονῶν, ἄλλη δὲ ἐπί- 
κτητός, δόξα ἐφιεμένη τοῦ ἀρί- 
φον. [09 νοϊυπίδεῖλ δυῖθηα 

Δοαχυϊἐοὴθ νοοθπὶ ἐπέκτζητορ 
Ὠοδβῖεο ἰοοὺ δὸ τῷϊη8 2η16}}1» 

» ζοῖθ ρμοββυπὶ, συσά οὐπὶ τοῖς 
φύσει ορροηπηῖιν τὰ ἐπέκτητα, 
ν]8 Ορροϑβι! θη Ποη δδῖ λπ 
νερὸ χτῶσθαι 864 ἢ Ῥγδθ- 
Ῥοβιτόηθ ἐπί. Ἰίαχυθ χποσιο 
9 νϑύβθηΣ δαηϊθηϊτδπι βθγνᾶς 
118 Ἠϊδ νϑυθὶ8δ ὩΟῺ ΟΧΡΘαϊο.᾿ 
γεβιρίαπι ἀμΐεπι δαάυ]ογδῖᾶθ 
[οοἴοη]8 αμυᾶπιν8 Ῥυδι]υπι 
ἢος ἰδιπθ 6886, Ῥοβδ::, αιοά 
ΟΣ οὔτε Πος ἰδτῖιο ᾿σοο δῖδ-: 
ΓΒ πο φόϊοϑῖ: συσά ριυ]οδτθ 
νάϊ 6. ἰάδοχιιθ 6 σζαϊϊοηθ. 
δταππδῖίῖοα (ποη Θ΄ οοαά. υἕ 
ῬΘῚ ΘΙΓΟΥΘΙ ΒΟΡΙΡΒΙΣ ἱΠ Ὧσε 
νἱβδῖ 8 διιὰ οαἱῖ, δ] θίθσηλ.) 
ταροβυϊὲ οὐδ᾽. Ῥτδϑίεσθα 1 
οοἄ. Ῥαγῖβ. Ε νοοὶ οὔτ᾽ δυυρτᾶ. 
δοτιριαμι ἀλλ᾽, αυοὰ δρβθοιθηι 
8.29 παρδὲ σογγθο 0018 418- 
16πι Οϑαϊϊῖθ ρΡοβῖθα Ῥγορο- 
ϑιυιὶῖ: 866 αιιδηδηιϊ ἃ118 σαϊοηδ 
νογῦθυπι ἐπίχτητα δϑηδιιπι 111- 
ἔγᾶγθ ροβδϑὶξ ϑαυιάθπλ πῃ νἷς 
ἄθο. Ετπῖτθ δρτυρῖδηπι ΔΡΟ-’ 
ἀοβδὶα γτοίογδὲ ϑοοσγδῖθαι πᾶ 
δεἠϊρηίϊα, οὐδέτερον φύσει ἐς! 

“ 8οὲ δάδογτθ διϊατα ΠΟΘ δΔηίὶ. 
αυσ σσηϊγατίιμ, ἄλλ᾽ ἐπίκτη- 
ἴα. Ουδηασυδπι. ΟΠλητ τι ὈΥΟ-. 
ΒΑΡ Πἰϑϑῖπιᾶ ξοτία889 θδὲ (οΥ-: 
ΔΙ γδσ. 

ἙΔ ε γα, 
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ὄντα ταῦτα μόνα, δόξαν τε ἀληθῆ καὶ ἐπιξήμην, ἃ ἔχων 
ἄνθρωπος ὀρθῶς ἡγεῖται. τὰ γὰρ ἀπὸ τύχης γιγνόμενα, 

οὐκ ἀνθρωπίνη ἡγεμονίᾳ γίγνεται" ᾧ δὲ ἄνθρωπος ἡγεμῶν 
ἐςιν ἐπὶ τὸ ὀρθὸν, δύο ταῦτα, δόξα ἀληϑὴς καὶ ἐπιςήἦμη ". 

41 ΜΕΝ. Δοκεῖ μοι οὕτως. ΣΏ. Οὐκοῦν, ἐπειδὴ οὐ διδακτὦ 
ἐξιν, οὐδ᾽ ἐπιστήμῃ δὴ ἐπιγίγνεται ἡ ἀρετή ". ΜΕΝ. Οὐ 
φαίνεται. ΣΦ. Δυοῖν ἄρα ὄντοιν ἀχαϑοῖν καὶ οῤφελίμοιν, 
᾿τὸ μὲν ἕτερον ἀπολέλυται, καὶ οὐκ ἄν εἴη ἐν πτολετικῇ πρός 

Ῥ. ἕξει ἐπιστήμη ἡγεμών. “ΜΕΝ. Οὔ μοι δοκεῖ. “Σ,. Οὐκ ἄρα 
ι σοφίᾳ τινὶ οὐδὲ σοφοὶ ὄγτες οὗ τοιοῦτοι ἄνδρες ἡγοῦντο ταῖς 

πόλεσιν, οἱ ἀμφὲ Θεμιστοκλέα τε καὶ οὗς ἄρτι "Ἄνυτος ὅδε 
ἔλεγε, διὸ καὶ οὐχ οἷοίτε ἄλλους ποιεῖν τοιούτους οἷοι αὖ- 
τοί εἶσιν, ἅτε οὐ δι᾽ ἐπιστήμην ὄντες τοιοῦτο. ΜΕΝ. Ἔοι- 

ε. κεν' οὕτως ἔχειν, ὦ Σώκρατες, ὡς λέγεις. Σ,Ώ. Οὐκοῦν, ὁ 
μὴ ἐπιστήμῃ ὅ, εὐδοξίᾳ δὴ τὸ λοιπὸν γέγνεται, ἥ οἱ πολιτι- 
κοὺ ἄνδρες χρώμενοι τὰς πόλεις ὀρϑοῦσιν,͵, οὐδὲν διαφερύν- 
τως ἔχοντες πρὸς τὸ φρονεῖν, ἢ οἱ χρησμῳδοΐ τε καὶ οἱ 
Θεομάγτεις. καὶ γὰρ οὗτοι λέγουσι μὲν αληϑῇ καὶ πολλὰ 
ἴσασι δὲ οὐδὲν ὧν λέζουσι.Ξ. ΜΕΝ. ΑΚινδυνεύει οὕτως ἔχειν. 
ΣΙ. Οὐκοῦν, ὦ Μένων, ἄξιον, τούτους θείους καλεῖν τοὺς 

ἄνδρας, οἵτινες γοῦν μὴ ἔχοντες πολλὰ καὶ μεγάλα κατορ- 

δοξίᾳ 6. χυθπὶ δὰ 36. ο. 1π- ι Ψιά, ποῖ. 8. δὰ ξ, 39. 

Φ Τορο οὔδ᾽ ἐπιςήμη δὴ ἔτι 
᾿χίγνεται ἀρετή - ἀυξαυδην Θπὶπι 
46 80 αιϊαθοιῖιιπι οδῖ, 80 ἐπι- 
ςήμῃ ,. 67 σεἰετιξίαπι, νἹτῖι 8 
δοσι γαῖαν, δὁθα δὴ ἴρ88 εἰ 
ἐπιςήμη, χυᾶπι ἀϊδοομᾶο ᾿ρί- 
ἕμτ δά ρίδοδηιμτ. Νόαιιθ ἃ- 
ὯΡῚ ἴὰ πδὸ ἀϊδρυϊδίϊοηθ ]16- 
εἰμι οδὲ νϑεδιπι ἐπιγέγν»8- 
σϑαι. 

ἄο πυϊος δϑηϊθωϊλδδθ: ἤδη 1 
δοαιθηῖδυβ νογρὰ ἅτε οὐ δι᾽ 
ἐπιςήμην Ἰάθπι νά]θηῖ ἂς εὲ 
ἀϊχιδεϑὲ δι᾽ ἐπιςήμην οὖσαν ἀ- 
ρετήν. Αοοσάϊε Ζιεϊτιξ ταῖθτ- 
Ῥτοίδιῖο. ἡἱρίτις οὐπὶ ΥἹζία8 
ἀοοίνί δ ῬΘγοΟΡὶ πϑαίιϑδῖ; π6- 
΄συδαυδῆι δοϊθτἃ θδ1᾽, 

8 81. τὸ νυν. ἐπιςήμη τ6- 
οἷθ πῆς δου: τἴθγαι!0 
δΔυΐθπι ἀδίϊνιδ ἐπιρήμῃ οἱ εὖ- 

᾿ 

ΘΟΒΖΕΙΕΚΙΜ, ᾿Αοςα. 

ἰσςᾶν: πιὰ πιοάο δχρ]οδπάι 
οϑῖ, Νιπσυπι 5ΘΓΠΊΟΏΘΠΙ 1Π΄ 
εἷρῖ: βοεῖρίος 1 Δηΐαιο, Ὧ 
ΘῺ 8... εἰ πιςήμη, εὐύοξι 

δὴ τὰς πόλεις ὀρϑοῦσιν: δΒυῖο 
δυῖαπι ἡπηρὶε ΔΙίθστι πιοάμππι 
1ϊᾶ ῬΤΟΡΓΊΘ εοποϊρίοπάμπι, εὖ; 
δοξία δὴ τὸ λοιπὸν γίγνεται» ἢ 
χρώμενοι κι τ. Δ. Οὐυοάδι 41 
Ῥυῖθοε πιᾶρὶδ ΘΟ ΒΘ: ΣΔ ΘΠ 68" 
86. Ὧ1}1ἃ ξ8 9 τω Ἰδέ: 6 8ΟΓΙ 6" 
70, εἰ μὴ ἐπιςήμη, εὐδοξία δὴ -" 

γίγνεται κ. τ. ὩοῺ 6ὲ οὐ 
Τα πὰ Οἱ χορυρηθπιιδ: 80 
1184 συδθ δβιρογιοσὶ ἰοσοο ΟΠ’ 
ται ραν ΘΧθαρὶά, 4} 
τηροηϊυπι ΠΏριδθ 10. 18}} ΟΙᾶ" 
Ἰοηθ Ῥγδθἔοσδαὶ τποπβίγδηϊ, Α]- 
ἐοζψιθ ἀδεϊνιιε εὐδοξίᾳ, ἄυθαι 
ἩΡΥΣ σπιθβ ἐθωθηΐ, γϑῖδθ 
δουϊρίυταθ ρ]υδ ἡμδηι νεδῖ" 
δίιυπι 6, ᾿ 

ἃ Θοδ᾿ 
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“ «θοῦσιν ὧν πράττουσι καὶ λέγουσι 5. ΜΕΝ. Πάνυ γε. 
“ΣΩ. Ὄρϑως ἄν. καλοῖμεν θείους. τε ος γῦν δὴ ἐλέγομεν ἃ. 

᾿ χρησμῳδοὺς καὶ μάντεις, καὶ τοὺς ποιητοὺς ὅπαντας 5. 
φεαὺ τοὺς πομιξικοὺς οὐχ ἥκιζξα τούτων φαῖμεν ἄν ϑείους τε 
εἶναι καὶ ἐνθουσιάζειν, ἐπίπνους ὄντας καὶ κατεχομένους ἔκ 
ποῦ ϑεοῦ, ὅταν κατορϑῶσι λέγοντες πολλὰ καὶ μεγάλα 
πράγματα, μηδὲν εἰδότες ὧν λέγουσι. ΜΕΝ. 1|άνυ γε, 
.ΣΩ. Καὶ αἵ γε γυναῖκες δήπου, ὦ ἸΠέγνων, τοὺς ἀγαϑοὺς ὁ. 
ἄνδρας ϑείους καλοῦσι" καὶ οἱ Δάκωνες, ὅταν τινὰ ἐγκω-- 
μιεάζωσιν ἀγαϑὸν ἄνδρα, θεῖος ἀνὴρ, φασὶν, οὗτος. ΜΕΝ. 
“Καὶ φαίνονταί γε, ὦ Σώκρατες, ὀρϑῶς λέγειν." καίτοι ἴσως 
“Ἄνυτος δδὲε σοι ἄχϑεται λέγοντι. Σ΄. Ὦ. Οὐδὲν μέλει ἔμοιγε. 
τούτῳ μὲν, οὐ Μένων, καὶ αὖϑις διαλεξόμεϑα. εἰ δὲ γῦν 42 
ἡμεῖς ἐν παντὶ τῷ λόγῳ τούτῳ καλῶς ἐζητήσαμέν τε καὶ 
ἐλέγομεν, ἀρετὴ ὧν εἴη οὔτε φύσει, οὔτε διδακτὸν, ἀλλὰ 

Δ ΘοΑθτᾶ ογδιο : ἐκείγων, ἃ 
πράττουσι καὶ λέγουσι, πολλὰ 
καὶ μεγάλα κατορϑοῦσιν: αυοά, 
δὶ νοσθ ἱἰΐα δουρδὶῖ Ρ]δῖο, πὰ 
ἤυπο ποάτπὶ ν᾽ θὲ! 6888 ΘΧ- 
ῬΙϊοδιάυπ: ᾿ πολλὰ πράτ-- 
τουσε καὶ λέγουσι μεγάλα ἔςὶ 
κατορθώματα. ἸιοῺρΘ 81π10}}- 
οἷιι8 ἴδιο νἹάσδίυν., ταδί 
τδοῖύτι [τῖοτᾶ ΝΥ ἴῃ 41 16ρ9- 
1760: κατορϑοῦσε δι᾽ ὧν. Ἑἱϊοὶ- 
Ὠ.8: πιέέα ἑατπεπ αο τπαρπα 
ἐὲ αρεπάο τὲ αϊςεπάρ ἀΐρο- 
Ζειγι. 

δ δρειθοιάυπι δυὺὲ Ὀρϑῶς 
οὖν ἂν καλ. οὐπι Β9. οἵ σρτ- 
χϑοΐοτθ οοὐϊοῖθ Ῥᾶγ, Β, δυῖ- Ὁ. 
ἄρ᾽ ἄν οὐπι ϑιδηθδυποῖο οχ 
οοὐταῖδ ΕἸοτ. χ, Ο. ἄρα. Ἐἰϊο. 

μαπιοῦγιοτει τπσῦΐέο αίνέπος 
νοοςαδέπιμ --.- Ὄὥυπι ποίδη- 
δ ἰγδ]θοῖϊο νοοι]δθ τό. Νάπι, 
οὐπὶ μδῖυγα]8β ογὰο δϑῷϑὲ 16. 

, καλοῖμεν ϑείους, οὖς τὸ νῦν 
δὴ --- μάντεις καὶ τοὺς τ.» Ῥδι- 
1 0.]Δ τὸ ΔΒ] Ομ 60 ρῬγδθοθ- 
ἀεηῖὶ θείους. Ουδ]1ὰ Βίυτα 
ποίαν! ἴῃ ῬΙ]δίοηΙ8 418] ορβὶβ 
Ἠδιπάοτπι ἀ1]ρϑητα : ντὰ, 1ηα. 
ἴω Ῥῃδδάοπθη; οϑῖ. δι} ν, τὸς 
8. δ. Ρεοίδρ. 42, ἐφ᾽ ᾧ δὲ ἢ 

, τὸ ὧν ἔπιλεγο 

᾿ ἀνὴρ. φασίν. 

τὸ ζημία θάνατος αὐτῶν τοῖς 
παισὶ καὶ φυγαὶ -- Ὁ) 0] τὸ Ῥοηξ ἢ 
ἀοροραὶ ρμοδὲ ϑάνατος. 5:1ς 
εἴδπι Ηοτοά. 6, 86, 1. ταῦτά 

ῳ καὶ βουλευο- 
μένῳ, υὲὴ Ὠ1Π1] δοαυσῖις αυοὰ 
δὰ ταῦτά τε τοίδυσὶ Ῥοβδὶ. 
γιά, οὲ ἐπέγα Οεἶξ. 1. ποῖ, ἀ, 

6 ΟδόδυΡ. δὰ Αἰπθῃ, 8, 16. ΄ς 
Ῥ. 631. τοροπὲ αρϑὲ, δϑουῃ-- 
ἥμαι ἀξ] θοῖιπι ΔΟΟΣ ΣΟ 81), 
σεῖος ἀνήρ, ἰάχιιθ Ὦσπιδτθ δῖι:- 
ἄδι Αχιβίοιϑ]β ἰοοο ἘὼῚ. Ν1- 
σον. 7. 1. καϑάπερ. οἱ 4άκω- 
γες εἰώϑασε προσαγορεύειν, ὅταν 
ἀγασθῶσι σφόδρα του, «Σεῖος 

ὥμκαι θηπθηἀδ.. 
τἰοῶθηλ ἴῃ Ἐ]δίομθ σαιϊάθηι 
Ῥεορδὰὲ Σ᾽ οῖον (δά Αθδβοδίη." 
4, 13.): ἴῃ Ὠιαίαρο δυῖθη, ἀ9 
γιγίυῖϊο, ἸΙοοο α Μοηοῦθ 6χ- 
οετρῖο, καὶ οὗ Δακεδαιμόνιοι --- 
ϑεῖον ἄνδρα φασὶν εἶναι, σοπι- 
τ Θ τι ξογηιδαι, ΄υΐρρο ΟΡ 

, χαιΐδίιτι δουιοηθεα δὺ δι οῖα- 
Κα 'Ῥοδίίδηῃ, ἱπιδοῖδι γο] 11... 
Νὴ γιάθ Ὧ6 ᾿0860 Ῥ]αῖο δδᾶπο 
Ἰμιεγὰ8 οἴϊδαι δοποϑάιθ 4]16- 
Ὠιοτῖβ αἰΔ]θοῖ δθενδηᾶϊ ἣἷ- 
ταλδι ἀυχοιὶξ ἀΣ]ροητδηι. 

ε δος 
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θείᾳ μοίρᾳ παραγιγνομένη ἃ, ἄγευ νοῦ, οἷς ἄν παραγίγν.μ 
“ται. εἰ μή τις εἴη τοιοῦτος τῶν πολιτικῶν ἀνδρῶν. οἷος 

"δ, καὶ ἄλλον ποιῆ πολιτικόν. εἰ δὲ εἴη, σχεδὸν ἄν τι οὗτος 
λέγοιτο. τοιοῦτος ἐν τοῖς ζῶσιν, οἷον ἔφη "Ὅμηρος 5 ἐν τοῖς 
τεθνεῶσι τὸν Τειρεσίαν εἶναι » λέγων περὶ αὐτοῦ, ὅτε οἷος 

,», πσιέπγυται, τῶν ὃν ἄδου, αἷ δὲ σκιαὶ ἀΐσσουσι. ταυτὸν 
ἄν καὶ εὐθὺς ὃ τοιοῦτος, ὥσπερ παρὰ σκιὰς ἀληϑὲς ἂν 
πρᾶγμα, εἴη πρὸς ἀρετήν. ΜΕΝ. Κάλλιςα δοκεῖς μοι λέ- 

. 4. 7ειν, ὦ Σώκρατες. Σ.Ώ. Ἐκ μὲν τοίγυν τούτου τοῦ λοχισ- 
μοῦ, ὦ Μένων, ϑείᾳ μοίρᾳ ἡμῖν φαίνεται παραγιγνομένη ἡ 
ἀρετὴ οἷς παραγίγνεται. τὸ δὲ σαφὲς περὶ αὐτοῦ εἰσόμεθα 
τότε, ὅταν, πρὶν ᾧτινε τρόπῳ τοῖς ἀνθρώποις παραγίγνεται 
ἥ ἀρετὴ , πρότερον ἐπιχειρήσωμεν αὐτὸ καϑ᾽ αὑτὸ ζητεῖν τί 

ἀ, ποτ᾽ ἐστὶν ἀρετή. νῦν δ᾽ ἐμοὶ μὲν ὥρα ποε ἵξναι" σὺ δὲ 
ταῦτα, ἅπερ αὐτὸς πέπεισαι, πεῖϑε χαὶ τὸν ξένον τώϑι 
ἤάνυτον, ἵνα πραύτερος ἢ ἡ. ὡς, ἐὰν πείσης τοῦτον, ἔστιν ὅτι 
καὶ ᾿ϑηναίους ὀνήσεις, 

"» 

ὁ δῃς φοοϊοηϊίδαι ᾿βοοτᾶ. . Οἶγει. πα, 495. . φεὶ τοὶ 
ἴε5 ἴῃ Ῥεοίδρογα αιοσμθ ρτο-ὀ δὲ σχία 
Ρουῖε Φ. . 28. 6.): ἰγὼ ,“χὰρ ἐγ 

» ἔμπροσϑ εν οόν ἡγούμηνοὐκ κα 
αι ὦνϑ ἐρωπίχην ταὶ μέλειαν, ἢ Ἶ ν. Ἰμὰ. εὐθύς. 

ἀγαϑοὶ οἱ ἔ ἀγαθοὶ γίψνονται. - 

ἘΧΟΌΒΝΟΚΒ 1, 

6 νυνια Γαρέναϊξοέ εἰπόν γοὶ εἶπον. Αὰ ι 2. 
ν 

᾿ ! ! 

Ι ρροικθν ἔρτπιδσῃ εἰπόν, «ταν ῃιὶδ υϑἱϊδῖδιι 1 Δτὶ ᾳυδηι ΑἸ θτδαι 
. ! εἰπέ, διαπιπλδι οὶ ποάΐθ οὔλλθδ βῖο, οὐπι δουῖρ ἔῃ ψ]11π18) δοτΐ- 

.- ες Βθηάδάπι ργδθοιρίμσιι, Εἰ δᾶμϑ Εμδίδιμέυδ δὰ Οἀ, β, 85. (Ρ' 82: 
ἘΔ511,) Αοίταπι Ῥιοηγεϊυπὶ 1θδῖθπι Ἰδυιάδῃβ, ἀθ δεῖϊοδ. οοῃδμθῖι- 
ἀϊηθ ἐϊα: καὶ τὰ προστακτικὰ δὲ ἀμφοτέρως, εἶπέ καὶ εἰπόν ὀξι: 
τόνως. Ἐχροδιίιδ δυΐδτι ἀθ δδάθιι τὸ ἐγϑάϊτιπι παῃ, ἱπνθαὶ 
Ῥιδοῖοσαυδπι δριιά Ετγιη. Ν, ἴπχ νοοϑ (ρ. 302.) δὲ ἴμ Βοτν 
Αὐἀοιλάδδό 80]. ἀ6. αυρυα Ιοοἷρ οομβομᾷ φυλοάδη, Ἰορμαίυ, 
ᾳυδθ Ὠμσπο οοπαρθεῖ 6880 (λῤλοργοδοιοῖ. Ου]υε ἦμοα γϑῦρδ 65" 

-ῦς ορογρίδ ΟΧ 67:8 50} 0}1}6 δὰ Ὑβθοδοεὶϊ οδῆοῃϑϑθ, τιπ4ϑ δἰΐᾶ Ῥθ 
ταὶ ἀράϊι ΒεοκκοΣ ἱῃ Αῃθοαά, ἴα. 11, Ῥ- 1180 844ᾳ., δῦ. 60’ 
βθπλ πηϑοιπλ᾽ οοταπιιωξοδία ᾿ΐο ΔΡροῆδλῃ μὲ ἐμιορτῖμβ αἱ θι28π- 
βεῆυ ΄Ζυδαλ ὑἴζοαὰθ 1110 ]οοο ᾿ορδηξιιε, (ροά ξο], νΝ Ἣ 
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Φησὶν ὅ γραμματριὸς ᾿Ιωάννης ὃ Χάραξ ὅτι τὸ παρὰ εὖ ϑείᾳ γρα-. 
φῇ προστακτικὸν ὀξυτόνως λεγόμενον, οἷον εἰπόν ἀντὲ τοῦ εἰπέ, 
δουτέρον ἀορίφονυ ἐςὶ κατὰ τὴν Συρακουσίων γλῶσσαν γενόμενον. 
καὶ γὰρ οὗ Συρακούσιφι μεταποιοῦντες εἰς ον τὰ προσταχτικὰ τοῦ 
δευτέρου ἀορίςον τὸν τόνον φυλάττουσι τῶν κοινῶν προστακτικῶν» 
οἷον νύγε νύγον, λάβε λάβον, καὶ τὸ ἄνελε ἄνελον. εἰ οὖν εἰπέ ὀξυ- 
τόνως, δῆλον ὅτι καὶ εἶπόν κατὰ Συρακουσίους δξυτόνως. τὸ γὰρ 
παρ᾽ ἡμῖν βαρυνόμενον ἐν τῷ Ἰπινάνδρῳ (1. -«εἰῳ.), Εἶπον δὲ, τί 
ποιεῖν μέλλετε, ἀντὶ τοῦ εἶπέ, πρώτου ἀορίςου, ἀπὸ τοῦ εἶπα, προσ. 
τακεικόν ἐςεν, σπερ ἔτυψα τύψυν, ἔγραψα γράψον. Αρρᾶτκοῖὲ 
᾿ἴπο) ἰγδεδαι ἔω1956 Θ ὈΟΠ18 δοσιρίοσεθιιβ ἔοσιγδπι ἐπυρθγδῖῖνϊ 
εἶπον, ξυϊδ58 δυΐθηι αιΐ δοκ δοιμάμσι ἀοοοτθηὶ δἐπόν, φυῖρρθ Ὡοα 
ἃ Ῥεϊπιο δουϊδῖο δῆς ἔογπιδπι ἀϑαμυοθηῖοε, δορὰ ἃ δϑοιιηῦο, 
ο» ἀταϊθοίισπα δίσυιδπι δγγεδουιδδηοζυσι, αὐ ΔΡ δ]1}8 χαυοαιθ 
δθοι ἢ 418 ΔΟΥ 8118 ᾿προγϑϊγιιη ΠΟΙ ἴὰ ἃ 864 2 Ο» ἔογηιατθ 80- 
Ἰεσθηΐῖ, , Ουοά οὐπὶ ἤοτοὲ βοενδῖο ξοζισδθ οοπημι δ ἴοῃο, υἱ 
λάβε --- λάβον, ἰπὰθ ἀϑπιοπειγδρδηὲ 218 ρεοπιμίϊϑη ἄμπι οἰλδηλ 

. 6880 εἰπόν, ᾿αυοιῖᾶπλ οΟμπηπηι 8 ἔρια δὲ εἰπέ. Οἰοά ἔταρ!]9 
8806 Θδβὲ δγβυπιθηϊιπὶ, Τδπιθὴ πὰ τηοῦὸ ἰῇ ΠΡγῖ8β 46 ργδπη- 

. αδίοα συῖρθυδ ποάϊθ υἱὐπιυνς δοὰ ἴῃ ϑατοιὶθυδ οἐΐδτλ δοσὶ ρῖο- 
χὰπὶ ΔΩ: ]Πυοτιη) Βῖο νοσῦϊ εἰπόν δοοθῃῖιβ ἰδηαιυᾶσα, βοΐυδ 16- 
ΒιϊπειιΘ ἀπσδιθοῖις. Ὑογωπλ τἶδὶ τ ομδηϊᾶ ἐδ], ἐπ οὐ τι 
οαγῖθ δοὶῖ Σὰ Ἠξηγίοο ϑδέερλαπὸ ἀβθϑιμιθ. Νασπι ἐπ ἰοοο ΡΪ4- 
ἰοτιῖδ ποϑῖζο εἶπον δεὲ ἔπ ΑἸάϊμα δὲ ἐπ Βα] ϑϑηδὶ υἴγααιιθ τ εἶ»- 
πόν οάξτις ἱπάθ ἃ ϑέεσράίαπο. Ἰάθπι ἔδοϊαπι ἐμ ὙΒθοοσῖῖο 44, 
41. ὉΌὲ νἱά. ποῖξ, Ἀολοὶκ, Ηδεὶ, Κιο]. Σιοερίτυς εἰπὸν ἣπ ἔγδρ- 
πιϑΐο ἀοτῖοο Ῥγιμδροσοὶ ἐποοειΐ ἂρ. Οδὶ. ρ. 108. : εϑὰ 1Π]υἀ 
ϑάξτιιην Ῥείπιυπι δὲ οπει 8116 Ῥγιπαρογθοζυτλ ἔγδραιθητϑ ΔΡ 
Ἡ. διερᾷ. Ὠροηΐαυθ δερί1868 δ] ερδίυς ἔοι εἰπόν 6χ ορί βιδπι- 
τ δὲ Απιμοϊορῖαθ.Ό [.Δ6ὶ νϑεὸ δοιαὶ διιηιϊδοππι, αυοά 
οδὲ διπιοσ δ (Βειμοῖς, ΑἸΔ]. τ... 140,9. ἐπ Απιμοϊορίδο οάϊ- 
Ἐοηϊδυλδ' ργοῦτ ῥείμπι Σὰ ὅὁέερδαπέαπα Ῥ]διιμ 680; δὲ ἰάθηι 
ούξ οἰΐδηαι ἴῃ ἔγαραιθητθ Γγτλοοζωπι Ε, Ὀτεϊηῖ, υδὶ Ἰορίτυς ὁἦ- 
πον. Τμπχ Μοϊθδριὶ θρ. 122. ΑΞβο]ορίδα!β 39, Ο.- Μδθοῖῖ δ. 
ομθ8 ἰπ ποδῖσζδβ δηϊποϊορῖαθ δά. πιϊρτδγιιωὲ ρῈὲ ϑδάάθπι 
δεερηαπίαπατπ; {τὰ Α118- διυΐδαι, ῬοδιάρΡρι 10. ϑδιγδίοηϊδβ 60. 
Ανβϑηῖδιι 5. ἃ σϑοθηονδυδ ῥγιασπιὶ Θαἀϊα ὁμηϊ, 4υ] 7δπι 
ΔΙιδτλ ᾿πιροσγϑῖϊνὶ πιήωϑ ἔοχηιαπι Ἰοριπλδπλ ὩΟῺ πονθγδηξ Ὡϊθῖ 
εἶπόν. Ἰὼ οὐπῖθυϑ διυΐθηι ἢ18600 ον Θηοϊδίδῃι ἴχπὶ Φ 
οοάΐοθ οπιρίαπι Ῥεϊμοῖρθ Ῥαϊδεϊσιο, ἰυκα οχ Εἀά, δηῖ, ἱωνθηΐο 
ἔοτιωδπι δἶπονυ. ιά, δὰ ΜΈ ϊθαρ. 122, Ιδοοδδϑιὶ Νοῖς. Οσῖς. ᾿. 
389. ἡσηι, 470. ; δά Μδοο. 3..ὄ 35. ». 79. π. 130.: δὰ Ατγρβϑῃίδυ. 
ῶ5. 1Ρ. Ρ. 623. ᾿ι. 782.: δὰ Ῥοειὰ. 10. 6οἐὲ δὰ διγαῖ, 60, Ρδιι1559:), 
Δρρομα, ῃ. 76. τι. 468. οὲ 218.: δὰ Αδβοΐερ. 39, δυίδηλ 7146 0008, 
Απδαιδάνν, 1. 2, Ρ. 66. Αἀάθ διγδίοῃἹδ Ἐρίβτ. 54. ἐπ φυο 74- 
οοὔβίυδ ἴῃ Ῥοδβίγοιλα ἀθηαυμλ δα, εἰπὸν σϑροδιιὶὲ ὑσὸ οούϊοϊδ 
οἱ Ῥείοζιιμι οαὐϊοωιηι οπιμίυτι ϑοχιριιγα δζθον. Ν 

ῬΙΔΏθ 



.12 ΕΧΟΌΚΒΝΌΝ 

- 

ῬΙΆπΘ ξάάθηι δοοῖϊάϊε ἴω 1οοο ηυξ δδης ἔονσεδι οἶξοιὶ 
οπλῃΐιπι δαὶ: χιΐϑδῖταο, Ριηά, ΟἹ. 6, 156. 1δὲ θηδνι ΒοΟΘοΚΠῖι, 
ΟΠ οοὐϊοθθ, 56α ταϊοηθηι σιδηνπδίϊοδηι, 4186 υἱ σθεῖδ ἢυο- 
πδ46 οΡτϊυΣ, δϑεμῖιβ8 εἶπόν τϑροδυῖϊῖ, αὐ δἱδὶ ὧρδὶ νἱἹάθρα- 
ἴας, ῥεῖπιμδ, Ἰἴδίθθ πιγαρᾶσγ, χυϊὰ δίορηδηο ἰτπὰ οο δΔεοῖογθ 
δοοτάϊδδοῖ : βεἀ οοπὐδοίυτδπι πιθδπὶ Θρτδβὶ6 σου βεταδέδλει Σ᾿ νθηὶ, 
ἼἽΝδια ϑιορμδηϊδηδγιπι ᾿τπᾶ αυϊάθαι, δηπὶ 1560. δῃϊαιδπι 
Θχμῖθϑὲ δοτὶ ρίυξᾶπι εἶπον ; ϑϑουπάδπι (566, πη, 48 Βδιιὰ ρδυοᾶ 
Ὡονδίδ 6580 ἰγδάϊϊν, ἐπβρίοθγσθ ὩΟῺ σοπιριῖ; δοα ἔθγιϊδ 1586. 
4υλθ Ηογηίο (Ρεδϑῖ. Ρ. ἀ2.) (6819 βϑοιιπάδιλ δαὶ νϑυῦδιλπι 6χ- 
Ῥεθδδῖῖ, ορευλῖς πΐμὶ, δεθρδαΐδπατι ἡΠυἀ εἰπόν: ᾳιοὰ ταπιοη 
εἰδίι ἱπᾶὰο ἃ αιδεῖα, δὶ 1600, αιιδπὶ Ῥδυιθ᾽ ΡΒ δι οἱ!- 
ΚΑΥνϊ;, οϑϑϑὶῖ δηϊαιιδθ συσϑὰδ ἰϑοϊϊοωξ εἶπον. 

ΑἸυμὰθ οχγίομαι ἐξπόν ϑηοίϊδίιπι θη ἱπνθΐϊ Ὠΐδὲ 6 11: 
Ῥχῖδ βδοίβ δὲ ϑοοϊϑδιδδιϊοῖβ γιά, Μαῖτε, ρ. 221. ο. ἘΊ8ΟΒ. δὰ 
ὟΝ ΕἸ], 11. ν. 888. θαχιιθ δρθοίδηξ νϑνρᾶ (ΠΒοβθεοβοβοῖ -βιυρσὰ 
Δ]1αῖὰ, Ἐπ2ὲ06 δυΐθπι δᾶμπο ἰπιρογᾶῖϊνι ἔξοζηιδηι, φυξουῃαυθ δι 
οἴ δοσθηῖμβ, ψαθμείαμδαι ῬΘου]Άσθηι Ῥοεϊθμβῖθιμ, ορίρταπι- 
τί 411ῖδ 8πι ἀδιποηδβίγδηϊ, 894. υξ οἴαηΐηο, ξῖδ ἔπ ΑἸἹΒΙ- 
46 αυοχιθ τᾶγὰ ϑδὲ ϑδάϑθηι. ἴιοριῖυν διιῖθηι ρχδϑῖου ΜΜοιδηὰῃ 
Ἰοσιτα ἃ ΟΒοθζοβοδβοο δ]]δίυπι ἐπε Ευτῖρ. ἴοπθ 8331. ἯΖίς ; εἶπον. 
Ουξ δοῖυ8 Ἰοουβ δβῖ, 410 ἃ γθϑοθηι ϑϑῖπηο δδιι θα έοξθ δοοθη- 
ἴ5 ΠΟΣῚ ταυϊδῖι εδῖὶ ἴωπλ εχ νυἹρᾶῖα αυϊάθημ Ἰοοϊουθ ἴῃ 

ΑΥἰβιορῃδηΐβ Ἐςο], 356. ἸΙοοο πουϊίμηι 80111οἰξδῖο, τὲ Ἀτηάον- 
ἢι8 Ῥεῖπνιδ ἱπιρϑγδίνιιπι δρῃοντῖ, δὲ νυ]ραῖδπι ορξπιξοσιθαι 26- 
θη8 εἶπόν βοιῖρϑιἑ βγὸ Ἰίδγογυπι εἶπον, Οὐδήσυδα,; 6ὸ 1000 

ποηάυπχ, ν6] πὶ σρηδαοηϊϊδ οἱ αυθησθδπι, Νίδειι ορέδίινιιϑ 

εἴποιμ᾽, θη πῆτ5 φοάρχ Ῥγδϑθϑῖ, οπιΐσβο ἄν (ῃοσι δὲ θηΐπι 
οὐς ουπὶ Βρυποκῖο ᾿πϑθγᾶμπιι8.) τὲ 4ιποαυθ δρῆϊος υἱξάδίυσ. 
Αἀάδιυς διιῖοῖβ μοδεῖβ Ομδιοἱάϑηρὶβ δὲ ρμοϑβιθεϊοσὶς δϑυΐ, 8 
δοδηίουβ ἰδμίβη, Ευρβοιῖο, ουὐαβ ἔεαρπιθαίυτν ἂρ. Αἴβϑη, ΧΙ. 

Ρ. 503. οογβδιπιθ οιπθηάανιι 5οδινν οὶ βμδθυιδθε, ἽΝαπι οὐμπι ἐπ 
οοἀᾷ. δὲ δοτίρίμπι εἰξ βίηθ ἔθηβι,, τί δεῖ ποιεῖν; Εὖ γὰρ εἶπον, 
ὥσπερ χρυσίον κ᾿ τ ἔ. 1119 νότᾶπι υἵᾳαθ δροειριαεδσι Ροιροχὶῖ 
Σὺ γὰρ εἶπον. Ῥθηΐααθ ῥῬεοβαγίαπι χυοάιθ φαθειρ]απι Ῥτοϑίαξ 
ἴῃ ναγϊϑίδίθ. Ἰθοιοπὶβ 8ὰ ΧϑηορΙ. Ἀΐθπι. 8, 6, 8. υδὲ ῥζο, εἶπέ 
ἢμῖν, αἰἴθειπι αμοά ἴῃ δά, δηΐ, οἱ ρᾶγῖθ οράϊοιαι 6βὲ, εἶπον; 
ἀπ αιθ. ρεδοδγὀη τι εἴ; ἄρ απ0 οοὐγοαμθηϊδίιπΣ Βοο δὲϊ ἃ 
Κοπορ ιοπῖθ᾽", αὐ ἱχαρακίῖθ Οδιυς δἷϊ, βοὰ αιοωΐδπι. χάγῖοῦ δ 
Ῥτορᾶ Ἰδηλθῃ. Ἰερῇο ἃ ἼΡΥΑΥΣ 8 Ῥτοξθοϊδ 6289 Ὠρη Ῥοέοβὲ, Ὠυοά 
βυΐῖθπι᾿ Θομηθῖάθυ Ἰϊδγογατα 1118πὶ Ἰθοϊτοηόμ βουῖρϑιξ τα, εἰ- 
πόν, “μὰ εχ ἰδοϊϊα θ᾽ι8 εβὲ οονγθοϊοηθ. Νίαπι 3 δι αυΐδ 
οἀα,. 6δὲ εἶπον ; Ῥατὶ εἰ ϑηβίμπι διιῖθπλ ἩΡνοζιιπα Ἰϑοϊομϑα πρ8ρη0 
ὁτυάίτοταπι ἰδοᾶϊο ριϊδπιπαπι Ῥϑίθπαϊ βιπὶ εχ ᾿ωβοοιιβθῖπιᾶ 
οὐπμῖυπε ΟΔΠΕ ϑἀξεῖομθ, οὐ Δπ:ΟἴΔΙ1ο οἰπρ δοοθηῖρων βε88΄ 
ρᾶ ᾿οαιηΐα οχμῖροῖ, 

Νοη θδὲ σίτων ουκ 1ῃ. ποβῖζο Ῥ]αἰοηῖα ἴοοο τυ: ομθαι 886 
ἣ ξοΐ- 
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ξογιπδτα ΣπρΟΥΔΕΥΣ ταΐγοιτ. Αοοθαΐυπι δυΐθπι εἶπον ΟΧ Οζίο 
εογαστι σοάϊουπ;, 408 Ῥᾶσὶβιϊδ σοῖς, ὁποίαν! Βοιεῖζον : {18-- 
1Ἰῖσοα δισοβ δι εἱξ, Ὡο, ορίποχ, αμὸ ἢ ἴγθϑ ἐπ δοσϊρίυτα δίθ- 
Ῥμιδηΐϊδχιδ εἰπόν οοηϑρίγαγθηϊ; δϑὰ δυῖδ δὰ σαϊην ΟΣ 1618 νοὶ, 
ΔΜ: τ ββι τι ΟῚ δΘΟΊΡΟΣ διίθῃαῖ, Οὐδεθ οἰΐδηι Κ δῖ: δ σατ 1 
1, ΄υϊ 68ζῖ :ωῖος πόούϑαι ζυυϊοῖαθ6 Πο]]αῖοϑ, χιθαιθ ἐ:άθαι 819 
ΒΘ.9 εὗπόν ἈΑΌΘΥΘ ποῖ Ὀυΐθηλ, πλλχίπιο ἰάθο απιοὰ ἴῃ Οἷδε- 
Κίδηο, υΐξ ἴῃ Ρ]ογϑαυθ ομαλ 1110 οοπερίῖταῖ, εἶπον Ἰορίτως. 

Ιἴδχιιθ ποὺ ἀυδέϊδυνὶ δηο. οοὐΐουπι Ἰθοϊ οι πῶς ἀ6- 
τυτι Ρ] ῖοιὶ φυοχυθ τοοδίυοτθ, Ῥγοϊεχίον δυῖθπι [01 ἴω γ0 
Ροσίθημῖ, υοηΐαπι συδθουαιθ ἔπ ρταπιπιδιοῖδ Σπιδ Ἰοΐ- 
θι86 ἀιπάσπι τεδάλα δυηξ δ] οῖ Ἰθνιῖος Ὡοὰ ἀρθθηῖ, ῶδυδεθ 
Βοος οἰΐδηι δάάο, ἔπ δ}1}8 χυδ8 νἱἀϑεῖπι διδιαπιδεοογιπι δηῖὶ- 
φυϊοσιαι σϑ] διϊοηῖθηβ, ὩΡΊχαθ εἶπον τιθ, πυδαιδπὶ Συπἃ ΟΒδ- 
Χϑοῖβ εἶπόν Ἰωνδηΐδδθ: υ ἴῃ 1, Δβδοδιὶβ Ογδηπιδῖοα 10. 8.52 
δριιὰ 581 44:, Οὐδοσθηι, Ζοηδγδτι ἴῃ νοοσῦ: δὲ ἐπ Αγοδῶϊε }1- 
το ἀϑ Δοοθηῖθι Ρ. 169. υϑὲ] ἀϊεοσὶθ ξδ: Τὰ εἷς ον προστα- 
κεικὰ τὸῦ πρώτου ἀορίςου --- δισύλλαβα παροξύνονται ἢ προπερε- 
σπῶνται κατὰ τοὺς κανόνας; »εῖμον, πρῖνον, εἶπον ἀντὶ τοῦ εἰπέν 
τύψον, λέξον, γράψον. 

Νδαυθ δϑὲ εἰς δθγυδηάιπι αἴξογαρ δοοθηΐαπι Ῥυϊοῖ αυΐ 
ον πῈ}}1αἴθτα, φυθαι Ῥυδθρθαῖ ἐπ διττὰ] 6 υΐπιαθ βὶηρ, οὲ 
8. ΡΙ. Σῃηάϊοδῆν!, δῖος θοάθπι τποάο δἰπό αἰδιηρυϊμε ΔΡ Ἰη ἀϊ- 
οδεῖνο εἶπε. Νόοῦ ϑηΐτα 1460 ἑηνθοῖιδ ϑβὲ δοοθῃῖιβ ἰδῖ9 εἶπέ: 99ἃ 
ξαῖτ, χα. δτυτι δουῖδιϊ 2. ξοχπιδσιιαι χυδοάδε 1 ΟΧΊΓΘΙΩΙΔ8 5 0]- 

8088 Ρτορϑπεῖο, φυλπλ οοβτιοϑοϊπιιβ Ἠλ μῖ806 λαβών, λαβεῖν, λα- 
βέσϑαι, εἰπών, εἰπεῖν οοἴ., δδχὺθ ᾿πιρθγαῖν8 χυοχυθ ο᾽υδάθπι 
ἰοπιροτῖβ υϊΡυδάδπι νυ] ρα !ουῖ 5, ὑξ. εἰπέ, δέ, ἰδοῦ, 60. σοαι- 
τοι σαν]. δίαιιθ 6 οοπιποὐϊδῖθαι :|16πὶ Ῥτδθθϑὲ 8ΔΏΘ. 
Νοχιθ ορο φγόξθοῖϊο τΐταγοσς δὲ δὰ δι7ι8 αιιδ8ῖ ἐπι! ΔΘ θπι 

δἰ τ} 118. Δοσθηῖαιδ Θἰϊαιτι ζ Δοτο μος εἶπόν ῥγδονδ)υΐϑδοῖ ; ἐπι» 
ἕπο ἔδοϊι πος νἹἀθῖι Ὁ Σονογᾶ ῬοβίθυιουἹ ἔθιαροσθ ᾿ινδηῦριε, 
ορίῃου. ριδιηλπιδῖϊο δ: υπάθ ῥῬδυοιυΐα 114. δρυιὰ τγϑοθηϊίουϑβ 
ΘχθιαρΪα. --- Οομπῇ. δυΐῖθπι ρταθίογθα δομιδόξες δὰ Ὀοωγβ. ἀθ 
ὥριο. Ρ. 436. ΤοΡθοῖ. δὰ ῬἈεγηΐοι. Ῥ. 8348. 

ω 

ἘΧΟΌΒΝΟΝ ΤΙ. . 

Δα ἰοομηι τραϊλοηραίέομηι ὃ. 22, 

ἴῃ ἀἱ ἤ πιο ]οοο Θχρ] δ ο ταυϊ ἱπρθοηΐυπι ΘΧθεοῖ!θ. 
τυτῖ, αιοτυτα το] πιϊὴδ Πίο ξϑρϑῖθερ ὩοΪο.  Ηοο ἰδηῖιπι 1 - 
ἄϊοο, Οεαϊλίξ, Μεομοϊοπϊξ οἵ τουῖῖ ἃ] ομ])8 ταῖϊομθδ Ῥτοεῖδερ 

ἴῃ ἰεἰδ8 Ὠργιηῖ ἀϊδΙοβότιπι. 6 ΣΟ μΊθιι8 ἃ ἘΒιοϑῖθσο οὐ ΓΔΙ8 ̓ 
7ο. Ζξοϊᾳ. ΜΩϊονὶ ἰκ ῥϑου]ῖατὶ 1106110 (Οοπιπιοηῖϊδ ὮδΟΣ 
ζννοὶ ἀμ}. }]6 δι μη δίῖβο θ 516116 πὶ Ρ]δίοῃ, ΝγΩΡ. 4797.) 

΄ ϑεϊιϊοἑοντπαολονέ, ἴῃ Β]αιρηΐθ ἐπιογρτθίδιϊαηθ βατιιδηῖοα; 2Ζ2οΣ,- 
! τρεϊαϊϊὲ 



, ͵ ὰ 

ἼΔλ ον ἘΧΟΌΒΒῸΌΝ 

ννείϊ ἰὰ θ 6110 ἱπεσείρίο: Ὀοπιαιθηιδιίίουθα τα δδ  αχδοο- 
ΡΒ οἱ ορίοδοθ ἵτϑβ, 1έρεβ, 1813. Ἐχ ροκίξοπιϊ Ἀοσιιπι σομαπιθηί. 
χῖο ἴδιαθα πο 1118 θχσοτράπι 4080 ᾿θοϊοτίδιι δ τιϑιι 6626 ὁθ8- 
800: ἴπ χιυΐθυκ πός Ῥοιϊδδέπημσν Θ550 αὐδίϊγον, αιοά ορθ εἤμ 
ἀδ Ὑοσδρυῖῖϑ αυϊδυδάδαι οϑτίῖυ Ζυδπὶ δάξιιο ὅδοΐεσι δϑὲ Ῥτο- 
πΌΠΕΔΕΣ Ρο880 νἱάθις. Οὐΐρρθ γϑεθ δ δὸ οδεοννδίμπι εεὶ, 
δριιὰ Ρ]αἴοπιθπι 0) δαδάθιυι νοοὺθὲ ϑοάθιμρβ δϑῆδιι υϑὲιραΥῖ, 418" 
166 ἰπάθ ἂν Επιο1149 υϑῖυξ οοποιτ ἴδ συ. ἔϊδαιθ οἴχπὶ Ὑ0- 
θυ τείγοιν δυ8 ἡδῖυτα δχεεηείοτισν ἐΐπσαα γξοέασ ἀδῃοϊοῖ, ἂρ- 
Ῥαγϑῖ, παρατείνειν τι, χιοὰ 1ηἴον νεῦρα σϑοπηθίζασγιίαι Ῥγορτὶὰ 

, παθπιογαῖ Ῥ]δῖο ἀο θρ..7. Ὁ. 5217. Ἀ.. Ἰάδπι 6686 σμοά Επο 10] 

᾿ φαραβάλλειν Ἀ. 6. ἤρυτδπι δ]λαυδπι αὐ νοὶ] “δοιτιαίμεννε ἐΐπεαπι 
αἰχυαπι γερέατι ἀρρ]ίσαγθ. Ἀοϊηὰθ οὐμπὶ νϑεδιτ ἐγγράφειν 
ἙΘΟΙΝΩΣ ποῦ οἷξ δἰπυρι ποῖος ἐποϊαάθεθ, δθὰ ἐΐα ἱποϊαάοτθ αἱ ἸΝ- 
Ὥθδτγιτι ΟΧΊ ΓΘ δίθθ Ὁοσὶρμοσίαπι ἰδηρδηῖς δρρᾶγεῖ διιπάδηι 
80 8:11, ΘῈ ΄συϊάρηι ἀϊδογίϊ 8 τ] 109 Ῥγδθθθεθ νϑυρυ ἐντείνειν. 
Ῥδηθαιθ ὁχ δ:ρτῖὶ Ἐπο] θὲ δοχὶὶ Ῥγοροβιηοηῖθιδ 27. 28. 29. 
ὀχῖσα οπιποπι ἀν διϊδήομιθπι Ῥοβὶῖα οδὲ συδθδβῖϊο, «(ἰξα δὲ ἐλλε- 
πεὶν χωρίῳ τινί. Νδιν χυδηάο ΡΔγδ]] 9] οβεδιιπειπε Α Β Ο Ὁ ἴα:- 

» 5 

ζ' 
Ὁ 2 .{“ 

φοιΐταε 8111 ρδιδ]]οργδησο Α Ε Ο Ἐ, Ἐποϊίάθα ργοπυπεαῖ, ἵν 
Ἰυὰ ἐλλείπειν εἴδει παραλληλογράμμῳ: Ὦ. 6. Ὀχθονιδ ΣΠμα ρᾶγα!- 
Ἰοϊορτδιαπιια ἀφἤσεγε αἰΐα ἤρωγα, αυδο ἀἰάθιαι εἰξ ῥᾶγδὶϊθ- 
Ἰορταισυπι Β Εὶ Ὦ Ε. 

ἌΓ ΝΜ ο]νν οι ἀϊὰϑ γραμμὴν ΡῚ ἀο Ῥαδοῖ ἰγδηβυ; 
ψΘΥΡ Δ᾽ δισῖθηι οἷονι. παρατείναντα (νδὲ -τιὸὸ ἐλλείπειν ἰδ ἐχρ οι 
ᾳιδδὶ εἷὲ ὥςει, εἰ (ὅλλο) τοιοῦτον παρατείναις. τοῦτο ἐλλείποι ἄν 
χωρίῳ ---ἰ ἰοΐμπὶ διεῖθπι Ἰοοιπὶ Θχροηϊ ἴῃ ἤμὴς που (ρ. 43.): 
4“, 51 ἀδίιην σι δυσυ]πι ἃ Β᾿ Ο' 68: οὐμδπιοάξ, μὲ, ᾳυοά δὰ ἀδίδια 

»:). 
7 

δι ᾿δεῖῃ ΑΟ ἀρριϊοανοεῖν εὐὐδαφιλεισι, εἰπιλο 48Β “ ἐν 
Οοἱἂ 



ΙΝ ΜΈΝΩΝΕΜ. δι 18 
οοὐοῖδε τοϊδησιϊο Β Ὦ Ο εἰμ οἱ ἱμδὶ, χυοὰ δρρίϊοδθιαι δεῖ, 
»Α͂Ὲ Ὠ, αἰιυὰά αυϊὰ πιϊμὶ ονθηΐιζιπι νἱἀστυς, δά γνϑεοὸ 
» 61." ἴδπὶ 6 σδιϊοωϊδιυιβ ρϑοηιϑίχιοϊβ, συδα ἰς σϑροῖθεθ Ὡμὶϊ 
αἰίιϑὲ, οθγῖππι οδὲ 54) συοῖϊοδ 'ὼ {εγϊδηρι]ο χϑοϊδηρυΐζο κα 
ΔΏρΡΟΪΟ χϑοῖο Ἰθα ρϑερϑῃιου δγῖ5 (Β 0) ) ἀποδίις ἴῃ Ρ8- 
810, υἱχυμνὶδ οογυτΣ ἰὐδηρυϊοσπι τϑοϊδηρυϊοῦυπι αιδθ δβαξ 
ἃ υἱάσι 6.8 Ἰίποδθ Ῥϑγίθ βδ1π|}10 6889 {γδηρηο Ὀγὶπιᾶ- 
το ἴοἱἹ; 2) αμοῖο8 1ὼ, 1Ἰδηρ]ο δ᾽ αι δἰϊιιὰ δ᾽ 1119 μὲσ 11- 
πθᾶπι ΔΙ! αυδηὶ δρδοϊμάδίυς, αιοά δυρθεοῖϊ δὲ ἰοῦ ἰεϊδηρι- 
10, δὲ σχωϊμουὶ ἅ1}}}, δέμασ!θ θρ80 πιοχηϊοὶ ἔπ 1114 ἴρεὰ δυρροϑβὶ» 
ἰἴομο 1. Ιέδάυθ ἴῃ Ὠγροῖβοοὶ Σ}1Δ΄ αδιῦ Ῥιοροηὶξ ϑαογδῖοθ 
ὨΘΟΘ880 δὲ, τὐϊδηρυλυπε ἀθ χιὸ φμδθείίις 65:6 γϑοδαπβοίωκας 
4υο ρῬοϑὶΐο (οἵδ αιιδοειῖο ἔλο1]9 δοϊνίϊς. Τυπὶι ϑηΐπι, δὲ ἢ γ» 
Ῥοϊοηιδᾶ, 68 ἔσῃ ρῈ}} (Α.ΩἹ Δ64.81}8 6δβὲ: ἀϊδυμθῖσο οἦι18 οἷν. 
οὐ: ἀθ αυο χυδονίτιε, ἐπιδοσι δὲ ροῖθος ἤδιιᾶ; δὶ Σ88)ος πλιὸ δ" 
νΘ») ὩΟῺ ῬΡοίθδῖ, ; 

Ηδος δυΐῖϑθμι γδιὶο ἀιιοῦμ8 μοι δϑϊπιμπι ἱῃοοπισηο δ ΡΓ6- 

ταϊίυσ, ΑἸῖθγο, θιοά νὸς γραμμή ἀθ Ὀδεὶ ν0] Ἰοῃρ᾽ββίπιᾶ 1168 
ἐπι }Προμάα θεῖ, δἰίοσο αυοά νοχ οἷον δάθο οοηϊοχίδ 81. δβἰρῃΐ- 
βοαιῖθηθ (το οἷον ἀλλο) Ῥοβίϊα οβδοὲ υὧὐ ρεοδίϑθπιδ νοὶ 20 4- 
ἰορῖο ἀμαέῖοχθ ξωι6 15] πα ῬΟδΕΘΈ, “ 

ο΄ ΜΙΗΐΙ εχ 60 ἴρβο, συοὰᾶ ἱπ βογίριυτα ᾿ἰοςὶ νυϊραῖα νεῦθυνα 
παρατείνει» οοπιπιοάο Ὡοχΐῆθ) συοὰ ἴπ δοουδδεννο δᾶϑι ἃ 80 
τορδῖμν, ἀφειτυϊίωτ, ῥϑεδιιδβπι ὁδῖ, Θχοὶ ἀϊδε6 νοσρᾶ δ᾽χυοῦ; οἱ 
χυϊάθπι, 4υοὰ 1. ρϑοπιθίγιοῖ8 οὐυδηιοῦ! ἴδηΐααι ΠΟ 80] θη 9 
εδῖ, Οὗ Βοπιοθοϊοϊθυΐοη. Σιϊοθδῖ διιῖθααι ἢ ϑυΐι ποδὶ νοῦ 

αιδράδπι δι ρρῖθσθ: ὥοὰ αυὸ ἰὰ αυοὰ ἀδθίπιυδ γϑειτι ἔμιλ880 
ἀοροεάϊτοειιπι δοηϑυπι ρθη, δοὰ υἱ γϑυπιὶ πιδιϑηβδίξοδυιν 

1161 ροηεῖδυδ νῖδηι, ψὰδ τοῦἱβ νἱἀοδῖυς τη ϊϑέθηάυα,; μδῖθ- 
ἔδοῖδηλ1:18, - Ν 

Ἑὶ μὲν ἐξε τοῦτο τὸ χωρίον τοιοῦτον, οἷον παρα τὴν δοϑεῖ- 
σαν τοῦ κύκλου διώμετρον κατὰ εὴν δοϑεῖφαν 
αὐτοῦ γραμμὴν σπαρατείναντα ἐλλείπειν τοιούτῳ χωρίῳ οἷοι 
ἂν αὐτὸ τὸ" παρατεταμένο» ἢ, ἄλλο τι συμβαΐνει» μοι δον 
κοὶ κ. -, δ. ᾿ 

ἴῃ ἰδ νεῖ 6 ριδθοῖ δϑιηβομβῖθ θυ γθοῖθ Θομδοχδηΐ 866: 

Εἰ ἔς: τοιοῦτον, οἷον παρατείναντα ἐλλείπειν, Ἀ. 6. «δὶ 6δῖ 6}1.8- 

ταραϊ, οὐ αυὶ Π]υὰ δρρῃοδνθεὶῖ ἀασβοῖδὲ «---Ὁ, Οὐθηνδάπιο- 
ἀμπι δηΐπι μὲ δυρτα νἱάϊπίυΒ ἤρσυτα αἰΐχυδ δἰιογὶ ἵπιροβιΐδ 
τϑοῖθ οϊοϊϊις ἐλλείπει», ἐεἤσεγο ἃ11ὰ ρυτα; ἴϊὰ οἴἶδηι, δὲ πιᾶ- 

δῖ8 Ῥτγορσῖθ αυϊάθαι, ἡρ αυΐ ἤρυταπι ἱπηιροίθγθ δηριῖαν ἀϊοὶ 
Ῥοΐδδι ἀδῆοθεθ ----ὀ δὲξ ἐϊδατιϑ α Β ἄδιῖδ οἴγουϊἑε ἀδδπἤιθίσι ; 

ΟΒ αδυΐϊδαν ἀδὶᾷ ὑπ φ {εϊδηρυ! Ο Ὁ ΒΕ Ἰἰποῖθ. Ἦδαιυθ ττὶ- 

᾿ δηβι 



. Ἷ6  ἘΧΟΌΒΒΌΒ., 

“« Ζ 8 
δηβαΐαπι ἢσΟ ἐπ ζΐποα τα Ο Β ἀρρίτεαξιπι 6: οἰΐαισεείνο ἃ Β, 
Αρρϑγοῖ δυῖθπὶ, ϑυπὶ αυΐ ἐτἰδηρυυπι ἐτὰ ἀρρ]οιιοεῖξ, ἀφήοενε 
Ὥστ πιοάο δᾶ 1086 Ῥᾶζίθ, 4080 6δὲ Α ὦ, δ σηΐθρτο οἴϊδπι 
δομβοηιδῖθ Α ΠΟ αιοά οὲ ἰρβυπῃ δὲ ἐγϊδηριυΐαπι. 18πὶ δὶ Βοο οἱ 
ἔρϑυτι [816 68ῖ, χΖυ 819 ᾿δεῖ ἐσϊδηριΐαπ, Ο Ὁ ΒΒ, Ὡθοθββθ δδὲ ἰγῖδη- 
δυΐϊυπι Ο Ὁ Β 6566 σϑοϊδωριϊίμ. Οὐο Ῥοδιῖο ΘΟ; 5111} πιο- 
ἄο Ῥεσοθάϊπις δίψυθ ἴῃ ΜΟΙ ννοῖὰ σδουθ ΝΝᾶπι δὶ ᾿γρο- 
ἴοπυδὰ Ὁ Β δρϑαυδ]18 οδὲ ἀϊαπιϑίτο Α ΒΒ, ἱπδβουῦῖρι μοῖδδι ἐγ δη" 
θδυϊιπι οἷο. --- δορὰ Σΐογιπι ᾿ποηθο,9 δοϊΐδηθ δἷηϊ 4180 [δι 
Ἐγροιβϑδῖ σοι ληθηϊωῦ ἂῃ ἰηβοῖῖδ, ἴὰ πὸὰ ομγάρδαι; ΨοΓΆ 

, 8890 ἀρρᾶτϑξῖ; νἱάθδῃϊξ 411} δὶ δίπη γαϊοηθ δρίζοσδ ᾿ωνεμηῖτθ 
υοδηῖ. ’ 

Ἀοδῖδξ ἀθ ψιιο ποοηϑᾶπι .0.11πῈ, ὩΟῺ τα ηϊπιῖ 11 χποσ δ: Π, οἷ 
. ἴῃ αυὁοὸ οπλῃθβ δάδιο, πὶ ΕΑΙ]Οτ, Ῥϑοοδειηῖ, ἀϊιαν ξο σθαι] δηὶ τοιοῦ- 

τον οἷον 110 ΗΠριηξ ἀθ οἰπιξξ, Αἰσὰϊ ἤος ργᾶθοθ δϑδῖ ὅμοιον. 

Ιϊδαιιθ ἴθ ἤρυταᾳ 111 Μο]ννεϊάϊαπα ἰσϊδηρυϊυπι Β Ὁ Ο πε’ 
ᾳυδαχιδηι δὶ τοιοῦτον οἷον Α Β Ὦ, 504 ὅμοιον», 5᾽π1}}6 1111, ΄ Ουἱρ- 
ΡΘ τοιοῦτον. οἷον, ἑαϊό φιμαίδ, οἰ δλὰ Ἰίηρυδθ δὲ δὰ ρϑοπιείσίδθ 
χαϊϊοηθβ ἀϊοὶ ποὰ Ροίεδβὲ τοδὶ ἀθ εὐυβάθηι τοὶ νϑὶ οὐιδάθπι 

, Ἄρυγαθ ἐχόπιρὶο αἰΐο. . Οὐλτα δἰραϊβοδῆοπεπι ἰὼ χαθὸ 4υ8}- 
ομηηυθ ΒΡΘΟΙΠΊΣΩΘ . ΒΟ; ν,, 

Ὅσο πονϊδεῖπια 1π ΘΧρ]!οδηάο ἤοσ ἴοοο Ῥοεΐϊα Ῥογιουΐᾶ, 
᾿ δ[ίοτιιαι Ο, Ρὶ, Ἡξεχὶξ ἴῃ, ΟὐΟπιπιθϑωϊδιίϊοθ ἀθ ἰοςο πρδῖ μοπλαῖ]ο0 

. καὶ οὐκ ἐθέλει μένειν, ὅπου ἄν εἰς αὐτὰ ϑῆ. Μυϊίίαυθ 8111 5 

ἐπ ῬΙδίοηῖβ. ΝΙθαοηθ᾽", δά ὔθοῖβ ϑ μα 0118. οὐ 1015. (ν, δὰ ΑΙοἱδ. 

Ὦ, 16.) οατα ΗΔ]. ϑᾶχ, 1825. 8.; αἰϊοσσι ϑεαξδαμπιΐξ, ἸΏ8θ5 

ἴωπι 6}118 σοπιπθηδτῖο, ἰπάϊοδτθ ἰδηῖιπι δαῖϊι8 ἀπχὶ, ΟἸπὶ 1 

ΥΘ ΟΧΙΓΑ στῃϑᾷ δίμαϊδ δἰἴδ θχϑοθυϊ, Ὡ0ἢ δ] 18 ᾿μΡ θᾶ. 

ἘΧΟΌΒΝΕΝ ΠΠ. 

126 «οἑαἰμὲς Π)αεάαϊζί, αὐ δ. 39, 

Ἐδβυΐαπι μδης ἀθ Ὀδράδὶς βἰδῖυδ ταοῖὰ υἱίδαι!θ φιδοάϊ- 

ἢ δἰτηρῖε ΡΙαῖο οἰΐαπε ἰπ ἘμΊΠΥρΉν. 12., υδὶ ϑοοτγδῖθδ δι: 

ἴσως ἄν μὲ ἐπέσκωπτες, ὧς ἄρα καὶ ἐμοὶ χατὰ τὴν Δαιδάλου συγ- 
γένεια» (βομθγῖβ ϑηῖμι οτρίπθπι 'ἃ Ὀδθᾶδο τοροῖοθαϊῖ φοοτᾶ- 

[889 νά, ΑἸοΙδΙΔά. 1, 35.) τὰ ἐν τρῖς λόγοις ἔργα ἀποδιδράσκει 
οἵἹ- 

Ρἱοτεδ | 



͵ 

ἹΝ ΜΕΝΟΝΕῈΜ. - 11 

Ῥίοτοβδ ο]υβάθιιν ἔΆΡ018Δ6 πιθηϊοηθπι ἔδλοϊυιῖ, Ατϊδίοιθ}θ8 (ἀ6 
Απίπιᾶ 1, 3.) δἴξογε τοϑεϊπιοηίπι ΡΕΣΠΡΡΙ ου͵υβάδπι, τὸν 4. - 
δαλὸν ποιῆσαι τὴν ξυλίνην ᾿Αφροδίτην, ἐγχέαντα ἄργυρον χυτόν. 
Ἰάθιν Ῥο]τῖ, 1, ἀ.;} εἰ ἠδύνατο ἕκαςον τῶν ὀργάνων κελευσϑὲν 
ἀποτελεῖν τὸ αὑτοῦ ἔργον, ὥσπερ τὰ “4αιδάλου φασῖν. ΟΔ]]1εῖτα- 
ἴι8 Ἔχφρασ. 8. ὁ0 ρτοργοάπυν, υἱ ἀϊοδῖ: 4Ζαίδαλον ἐξῆν ἰδεῖν 
κινούμενα μηχαναῖς τὰ ποιήματα καὶ πρὸς ἀνθρωπίνην αἴύϑησιν 
χβιάζεσθαι τὸν χαλκόν. Ἑδάθιαι ἔδθι]α ἂρυά. ροξίδβ οοοιγτὶξ, 
θ. 8. ἃρμα Ευσιρίάθπι ΠθουΡ. 838.: υδὲ νι. ὅ΄.8Ὸ1. 1ρδῖ 1:ἃ- 
Τθ νϑίθσθβ βογίρίοζοθδ ἔδθυϊαπι ἤδηὴς ἰμὰθ σϑροίυηΐ, χυοά 
Ῥδοααϊιβ Ῥεῖ πημ8 οου]οβ ρϑζῖοβ βίαϊαῖβ {γι διιθσῖῖ, τωδυδαιθ, ἡ 
ἴῃ ῬΥϊβ11 18. δβίαϊι18 ΣΟ]! ΟΟΥΡΟΙ͂ ΔΏΏΘΧΔΒ, (8) μηχοτῖῖ. οἵ 
Ῥθάθβ οἱϊπι Ἰυποῖοβ δίαυθ οσοηογϑῖοβ βϑρᾶγαηράο, ᾿ηῃοθάθηι 
Βαδιΐατι ΟΡΘΥθ8 8118 ἐταρθγινοχιῖ, ΥὙια. δυϊάδϑ ν. Δαιδάλου 
ποιήματα: ὙΖοῖζθΒ ΟῚ. 1, 19,  (Δαΐδαλὸς διεῖλε χεῖρας, πό- 
δας)} ἴῃ ῥτῖπιβ Ὠϊοά. δῖ9. ἡ, 76, εἴ δὶ θρῆδιυβ 22. οὲ χιιοϑ 
δὰ Βυηο͵ Ἰαμάδηϊ 6410 οἱ ΕἸΒΟ ον ἢ). - Ρ86 ἴδῦθῃ ' Ῥ]Δῖο 
ΔΙΌ ὩΟῺ δθῆήυθ ποπογιῆσα ἀθ ᾿ζδοαδὶὶ ορϑυθυϑ δοιαὶ, ' Τα 
Ηϊρρία ϑιηῖπι πιὰ]. ἀὅ1ο11, Ὀδθάδϊυπι, δὶ πὰ νἱῖδπι τοὐϊγοΐ, υἱαϊ- 
οὐἱμπι ἔογθ. δὶ 4118 οοηῃδίζιιθσθι ορϑσᾶ, 4υδΊθυ8 ΟἹἐπιὶ ρ]οσίδιι 
8101 σοπολ]δδδοῖ. διιβδμβιαϑ “αἀπόοχὰθ 2, ἅ. ἰοδίδϊυσ, δάπιο- 
ἀυπι τυάϊα Ὠαθάδ: οροσὰ 6886, δ] αυϊὰ ἰδπιθῃ ἀϊνίηϊ 118 ᾿η65έθ 
νἱἀοχὶ, [1Ιἄθπὶ 9, ἀ0. Θημπιθγαῖ δοὸχ Ὠδϑαδ)ὲ δίδίιιαβ, χσυδὸ βυᾶ 
δεῖδῖθ δάδπιιο σϑ]ίαυθθ οδδθηΐῖ: Ἀ]υγΟΒ 8101 Ὡοίδδ 0886 Ὡθρδῖ, 

Ἰηϊοσ 988 διιῖοπι, σιοα πιϊγογὶβ. πᾶπὶ οομαπιθηογαξ, (ἰθδ: θη. 
ἴοι ρϑάυπι ἰοοο ἔῃ αυδάγδηριαπι ρυγᾶπι (κάτεισι ἀντὶ ποδῶν 
ἐς τετράγωνον σχῆμα): πὶ σοηβτυδ Ἰρίϊας δάμμο ἕμοτῖς μεϊδίῆο 
δἴδίμπδευμπι ΠαῦΣοΙ;, αιθπὶ ροδῖθδ 1086 ὨδΔΘαΔ4]116 Θαλθη 8866 ἀΣ- 
οἴἴυχ. Ἐπ Βος ἴρβο ἔδιαθῃ Ῥδιβδηΐδθ ἰοοὸ νϑζοβζῃ}]θ ἢῖ, 80.- 
ΟΥ̓ΔΈ δϑῖδϊθ ργϑϑῖθυ θᾶβ, αιιὰβ δοσίρῖος 1116 ϑηυτηθζαῖ, ϑδπς. 
811485 ὨΑΘαΔΙ; ϑιδίυδϑ βαρ θσχέι886. Οὐδθ οἴπὶ πο ποθαδχϑηῖΐ, 
οἵ 8 ἔδθι}δθ ἰδὶϊ σϑριιβῆδγθ νἱἀθγθηΐασ, ρ]θθθουΐα δυρθογβῖῖ- 
ἴοδβα αἀἰςοραὶ ξοσγίδβδϑθ, διἤοϊο δίᾳφυο δᾶβ ]:ραῖδθ 6866 δίαχιιθ 
οοῃδίχςἴδβ, 26 δυξιρογοπῖ. Απλθπλ ἤδηο ἔλθ δαὶ ϑοογδῖθδ, 
ὩΣ δο]ϑῖ, μὶς 1ἴἰα βϑοιῖιδ δῖ, υἱ δρτοριᾶπι 5: ΠΣ αἱ θαι 1π 49 
τϑροΐοσοιϊ δὰ 1]]υδισαηάδπι δαδαι. ἀθ ορίμἱ Ομ θιι8. 5 η θα δτ, 

ὌΝ ' ΟΕΡΙΚΕ. 

Ν 

Ὁ) Αδάθ 5080], Ρ]αῖ, δὰ ἴοο. Μεπ. Τῶν πάλαι δημιουργῶν ὡ , » 5. ἢ πλαττόντων τὰ ζῶα συμμεμυκότας ἔχοντα τοὺς δῳϑαλμοὺς καὶ 
οὗ διεςηκότας τοὺς πόδας, ἀλλ᾽ ἑςῶτα σύμποδα, Ζαίδαλος ἄρε- 
ςος ἀγαλματοποιὸς ἐπιγεγονὼς, πρῶτος ἀγναπετάννυσί τὸ τὰ τού-- 
τῶν βλέφαρα, ὡς δόξαι βλέπειν αὐτὰ, καὶ τοὺς πόδας, ὡς κομί- 
σαι βαδίζειν, διίξησι. καὶ διὰ τοῦτο δεδέσθαι, ἵνα μὴ φύγοιεν, 
ὡς δῆϑεν ἐμψύχων ἤδη γεγονότων αὐτῶν. τοῖς δεδεμένοις οὖν͵ 
τὰς ἀληϑεῖς ἐοικέναι ὅοξας φησὶ, τοῖς λελυμένοις δὲ ἐούτων 
τὰς ψευδεῖ. Νση ἀἸοδέθ υΐδαι Ρ]δίοσιθπι θᾶ, 88 ρΓδηλ. 
ταδιΐουδ Ηἷσς ὑγοξογι, νϑείββιπιθ τποσϑὲ ΘΟ ἢ] Θ᾽ ΘΙ ΔΘ ΒΟΥ, 

ἩΝΌΝΟΟΝ 
-- 



ΚΕΙΤΩΝ 
΄ δ’! 

ΠΕΡῚ ΠΡΑΚΤΕΟΤ". 

' ( οιογιίια. 
ϑΟΟ ΚΑΤᾺ 8 οΟὐδῃ 
ΟἈΛΙΤΟΝΣ. . 

ϑοοήα σαγοοῦ; ργύπιμ αἰἠωμοι μα; δοοναίεα ἐγαηφι 
ἶφ' ἀονμίενα. ΟΥἱο, οἷν Ῥαμίο φοπίοῦ ἐάδιρψμθ ἀνε, 
αὐδεῖ μὲ ἐθυξ έν 6 ὀαγοῦγο οὲ ρεγοναάθαξ, ἐῤμθα ον 

ὁπρογρεζαοίο ἐΠο ομεπέδεν ἀτριπιοηϊ ἀρρνοάην, 80" 

εγαίον τὰ ἰαηέ ἢ Ἰηοποί, υἱσονμλα 6226. πων τ οί 

ἦσε περὶ ρον. κονίην ἐπᾶάθ χηαοοίδο, μίξει 601. 

τἰὐπῖν δοριίπιρη ορέμίο εὐξ αἰἱδπάοα,, απ βοϊμσμμοίθ 

ἡωεδα εὐθθ φυοά γασονο ἀδοῤευθτίδ: βόγγο, πῶπὶ ἰδ 

οὐαῦ ἴεοίδως Ραΐνίαο πον οδεάέγσ. --- Αἀ ἢ έσέογίον 
αμζοὰρ ἀἰαϊορὶ ἀτριμπομέμηι οὐδορυαμιδ.), φα φησ (ΟΥ 

ἐοκονι Ῥίαίο ζυφμθριέθαι ἦέα ργοάμςιδ, αμαίονεδι αἰϊῖα 
σὲ »οηιογαΐξ θίαρ. ἴα. 2, 60. 8, 36, αὖ Αοϑολόνα 76 
ἀϊσρωίαΐία. ᾿ . 

Οεέονμοε σοημΐγα αἰέφαν ποοῖγῸ ἐξ, }0}6 7αοίαξ οὖ- 

7οδίοηον ἀμηο ἀναίοριυ ϑολ[ελενασἦνη Ῥίαϊονὲ τα 

. σἱμάϊοαί, μἱὐ πορ φυέάδηι, ϑέομέ σοίογον ὑϑῦο Ῥϊαίομίου! 

σιηνθ. αὐ ῥδέονορνοιια αἰέχωαοι πεαίσγέαια ὑθηέδίαῃ. 

“ Ῥοεδ ᾿ωϑοσριο 6 ὮὨορ. 1,8. 83, 58. ὉΔῚ θεῖ περὸ πραχτοῦ 
αὐοαά οοτεθοίμπι εδὲ 6 ἀἸΔΙΟΡῚ Ἰρδῖιδ δ, 6. ἃ. , 

Αἰμϑηδϑιίβ ῃ. 606, ἀ. ἄρ μος ἀϊαϊορο 5: ὅ Κρίτων 
δ᾽ αὐτοῦ Σοφοκλέους περιέχεε καταδρομήν. φιυοά 00 6ρθ- 
οἷοε Ἰρηογαῖ οι νγδιβμδευδοῦ, ἤθάμθ ἐρο ἀοοιεογιπι: μιδ 
ΟΟΙ]ομθὴδβῖ8 ἔοτίο Οϑάϊριιδ ἰδηρβὶ οἷαι ογθάϊτμβ Θδῖ, φΡ 
αυξ πορ βδοϊΪυπι σοτῖζα Ῥϑίγιδθ νοϊυπίαῖθμι δρὶῖ, δ0 ᾿ 

᾿ Ἰογασι οἴδασι ΄χυδθ ΤΠΘΡΌΔΗ}186 ἱπιπιίηθπξ νου αν, 
ο6ῖ, πιο ἐπιρτορδὶιδ 1400 ἃ οἴοτο. 

δυοίοῦ 



ΚΡΙΤΙΗ͂Ν. ΠῚ ἢϑ 

εἶπα αὖ ἕριο ὑποεπίοηι ἐεὸ ἐπωϊμοέ; τὰ “ον 
εοἰοφνέιπι αὖ εἐὐο αὐδεο λωνέονθ οἷο οασοθρένα θὲ 
Φτροϊδένηι οδε9 οὐ 7εοΐαΐ. 

ν᾽ 

5. ΣΩΚΡΑΤΗΣ, Τί τηνικάδε ἀφῖξαι, οὗ Κρίτων; ἢ σὺ 
πρὼ " ὄτι ἐξί; ΚΡΙΎΩΝ. Πάνυ. μὲν οὖν. ΣΩ, 74ηνίκα 
μέάλιξα; ΚΡΙ “Ὄρϑρος βαθύς. ΣΩ, Θαυμάζω ὅπως ἠδέ- 
λησέ σοι ὃ τοῦ ᾿ δεσμωτηρίου φύλαξ ὑπακοῦσαι δ. ΚΡ, 
Ἐυνήϑης ἤδη μοί ἐξιν, ὦ. Σώκρατες, διὰ τὸ πρλλάκις δεῦρο 
φοιτᾷν., καί τι καὶ εὐεργετεῖται ὑπ᾽ ἐμοῦ, δ. ΣΙ. "Ζρτι δὲ Ὁ. 
ἥκεις ἢ πάλαι; ΚΡ. ᾿Επιεικῶς πάλαι. ΣΩ). Εἶτα πῶς οὐκ 
εὐϑὺς ἐπήγειράς με, ἀλλὰ "σιγῇ παρακάϑησαι; ΚΡ; Οὐ μα 
τὸν 4, ὦ Σώκρατες, οὐδ᾽ ἀν αὐνὸς ἤϑελον ἐν τοσαύτῃ 
τε ἀγρυπνίᾳ " καὶ λύπῃ εἶναι. ἀλλὰ καὶ σοῦ πάλαι ϑαυ- 
μάζω αἰσθανόμενος ὡς ἡδέως καϑεύδεις. καὶ ἐπίτηδές σε 

4 ψιυ]ρο πρωΐ. ϑ6ἃ ξογπιδαι 
ΤΑΟ ΟδΥ] ρα οοπιηθηάδηϊ 
Τϊδθιβ 1 Υ. ὃ: ρτιδπιαιδῖϊοἱ 
ἃ Ἀυδηϊκθηϊο. ἰδὲ Ἰδιιά δι, ἀ18- 
ογϑρδηΐθϑ ἴδηηθ 1 δοσθηΐι, 
βεοχο δὴ δειῖο. ΜΊΝῚ, οἱ:- 
δαδὶ ὈΓΙΠΆνῚ ἔογπια αὐ ]8 
δἷῖ, πρῶϊ δὰ πρωΐγ ἴῃ ὈΓανΊοΥΣ 
ἰδάπῖθα δου οοπιπιοηάδξ 
διλδ]οριᾷ ργοῃμοπιῖηυπι γώ, σφώ 
4υλθ ἤυπὲ ὁ ν»νὧὥξ, σφῶϊ. ΟΣ 
4.86 1η [μοχιῖορο 17, 2. οἱ ἴῃ 
ὨΟΙ8 ἰδιάθπι ϑουῖρϑιβ ἐθ 
δο στὸ δὲ ἀδ ἐς βυῦβοσ. Νὰπι 

- ϑογριυτα πρῷ δταῖ βθογιπι 
δταυαιηδιιοογιπι (αἱ οἴγπλο]ο- 
σῖδλθ υριαυθ δβϑενιγθηῖ, ομπὶ 
ἐγδάπιο (ἢ παράδοσις) ᾿οῖὶδ 18:)}4 

᾿ ομλῖρτοῖ, ΟΝ Εἰγπι. Μ. ν. νώ, 

5 Ῥίο. ἠϑέλησε Οο12]. Ὑ᾽ηά. 
εἐ Απρβρὶϊο. ἤϑελε χυοα δριίϊυϑ8 

- ντάέας, “--"  πακούειν. ΥἹ . 1 

Τηἄϊοθ. " 

5. ὕδευπι δὰ δϑηδυαι Πίος 
Ῥγδϑεῖοϊ, δὐεργετεῖταε δὴ εὐερ-- 
ἔζησαι. ἀ6 60 ἰοηριδβ 6556 ῃ0- 
ο. 'ΜΙΒΙ εὐεργετεῖτας ἀ6 ΟτἹ- 
ἴοῃθ δᾶθριυδ δὰ δοογδῖθμι Υἱ" 

«“ 

. ἴαγιυϑ ΙΘοϊουδ ἔορίθῃ, 

εϑηΐϊ οἵ τῃϑσοθάδυϊασα οὐδίοαξ 
Ἰάθηϊσάοπι ρογγιρθηΐῖθ δρι1861. . 
τοιπλ νἀ θειγ. ἕξ οοὐά. ἃι΄᾽» 
ἴθ 88ὴ0 ΠΟΏΏΣΙδΙ ΡΔΓ18. Ἐὶ οὲ 
ἃ ἫΝ δῖ Β δῆ βου ρἔΓηπε 
ΘΧΙθοηΐ, ΟΘΣΘΕῚ ἸΙοΩρΘ ῃ]μτ,- 
ταὶ ν6} εὐεργέτηται νοΐ εὐηργέ- 
τῆτα!. Οὐ. ον. Ὀ. εὐτογος 
τεῖται ΒΡ ΘΥΒΟΥΙΡ 5 1. δϑθουηα 
οἵ χυᾶτγῖα δ] ὰὌθὰ ἄμποθιβ ἡ, 
εἴ 8018 ΟΙΪαγί. (ῸΣ σομιῖός 
80 αῖ. ἴῷ ΒΟΚΊΚΟΥΙ ΟΟΠΊΙΏΘΏ.- 
ταγ18 δὰ Οὐ οηθηι ἀθείτυϊιϑ 
651) εὐεργετῆται διιρογβοτιρῖο πὶ 
δθουμράδ η: αμοᾶ εὐεργετῆται 
80]] 6118 Θδὲ 1ᾶρ8ι:18, αιιθπὶ ἃ]-. 

6880 
πάτοο, 

4 81. Οοάδά, οπιῃρϑϑ, ργᾶθ- 
ἴα. μπὲ οη. δ᾽, αυΐ οἵα 
νυ] ρδῖα τό οὔτ: φμοὰ ῥτος 
θμπὶ ἴδ θη δδὲ αθ. Μιυ]ία 
δητὰϊ βύτπιϊξ Θχϑρ]ὰ Βυ͵μ ρμᾶνϊ- 
τολᾶθ Ὡθρ]θθηια8 Ροδβιῖδθ: 
4ι8θ μὶο δα νοοϑπὶ ἀγρυπνίᾳ 
δρϑοίδι, ροϑὲ αυδπι σϑνϑσᾶ δὰ- 
Ὀθαΐ οοὐά, αἰΐᾳφυοῖ: νι. δὰ 
Νίοη, 41. ᾿ 

᾿ 8 ὍΔ. 



- 

Ος 

δῦ 

3 

ΚΡΙ͂ΤΙ.( Ν. 

οὐκ ἤγειρον, ἵνα ὡς ἥδιφα διάγης 5. καὶ πολλάχις μὲν ὑ 
σὲ καὶ πρότερον ἂν παγεὶ τῷ βίῳ εὐδαιμόνισα τοῦ τρύπου, 
πολὺ δὲ μάλιξζα ἐν τῇ γὺν παρεςώσῃ ξυμφορῷᾷ, ὡς ῥᾳδίω; 
αὐτὴν καὶ πράως φέρεις». ΣΩΣ. Καὶ γὰρ ἄν, ὡ Κρίτων, 

πλημμελὲς εἴη, ἀγανακτεῖν τηλικοῦτον ὄντα, εἶ δεῖ ἤδη τε: 
λευτῷν 5. ΚΡ, Καὶ ἄλλοι, ὦ «Σώκρατες, τηλικοῦτοι ἐν τοι- 
αὐταις ξυμφοραῖς ἁλίσκονται, ἀλλ᾽ οὐδὲν αὐτοῖς ἐπιλύεται 

ἃ, ἡ ἡλικία τὸ μὴ οὐχὶ ἀγανακτεῖν τῇ παρούσῃ τύχῃ 7. Σ. 
ἜΣςι ταῦτα. ἀλλὰ τί δὴ οὕτω πρὼ ἀφῖξαι; ΚΡ, ᾿4γγε 

λίαν, ὦ Σώκρατες, φέρων χαλεπὴν, «οὐ δοὺ, ὡς ἐμοὶ φαίνε 
ται, ἀλλ᾽ ἐμοὶ καὶ τοῖς σοῖς ἐπιτηδείοις πᾶσι καὶ χαλεπὴν 

καὶ βαρεῖαν" ἣν ἐγὼ, ὡς ἐμοὶ δοκῶ, ἐν τοῖς βαρύτατ᾽ ἦν 
ἐνέγκαιμι δ. ΣΙΏ. Τίνα ταύτην; ἢ " τὸ πλοῖον ἀφῖχτω 

δ ἘΔοΙ]ι ογαξ ορῖἕδὶ!- 
ψιπι ΓΟΡΟΏΘΙΘ διάγοις, αἰιθαι 
χσϑααΐγοῦθ νιάθίυῦ ργδθοθάθιβ. 
Ῥτγδοίουϊπι. 864 οδυξιιδ ὮΣΟ 
δοθιαάμπι 6856 ἀοοθριὶ Ηδιη- 
ἀοτῆιβ δᾶ Ῥεοίδρ. 29 Ψιά. " 
ὯΟΒ ἰπ Οτάπιη, ὁ. 139. (126. 
ΟΡ5. 1. οἱ ρυπιδησ. δὰ δ. 
Ὡ. 350. ΘΧ οὐῖ18 ΟὈβογνδῖῖβ 1}- 

᾿ Ἰυά πο πλᾶχῖπλθ αυδαάγαϊ, οοῇ- 
ἡμποίίνιπι Ροβῖ ργδϑιογιῖα ρου 
81 Γ68 ΄1186 δ᾽ρῃιποαίων 60, δά- 
διιο ἀμυγδῖ, νοϊὰΣ πὶ ἀθδι6- 
τῖσαι Οὐ οἶδ, τῷὸὦ αιιᾶπι 08- 
οἱ ἀἰδδιπιθ ἀοραὲ δϑοοσγδαῖθβ. ΟΣ, 
Ἰηῖτα 8. 412. Ὠοϊ, 2. 

6 Νοίδηδιπι τἰσοηΐδιι8 εἰ 
Ῥο ὅτι ροβὲ νϑέριιπι ἀγανα- 
κεεὶν: νὰ, Οτδιαπι, δ. 149. (136. 

7 ψοιυσλ ταϑάσιιπι ἐπιλύδ- 
ὅϑαι δ0ηδιι γεϊαχαπαϊΐ (ν. 
δομηθιά, ἔῃ ν.)., οοποεασπαξς 
ποηάμαι αιιΐϊάδηι ΟΧ 8110 δουῖ- 
Ῥίσέθ δ]]}δίυπι 681: βεὰ ἥγιιδ- 
ἴων ρ|σ0858:15 ἩΘΒΥΟΠΙΣ δὲ δι 
ἀᾶ6., ισζιπι Δ]16ν μα θοὲ Ἐπε- 
λυσαμένη, Θρ ποῖοι ΠῚ γΙδθ, 
81ὸνῦ ᾿Επιλυομένου, συγχωροῦν-- 
τος. Ἐοτηχυΐα δυΐθηι τὸ μὴ οὖ, 
ὄμο πτεΐπς, 88:15 μοαΙΘ δά- 
δἰγυοῖα 68: ν. δέῃ. δὰ ν1- 
ὅον. Ὡ. 265. Ὁ. 772. οἱ 1ὴ Νίυ- 
8600 Απῆᾳ. δἰυάΐοτ, 1. Ρ. 220. 

Ν 

"τοῖς μάλιςα οἱ ΤΉμΣ, 1, 71: ἐ 

Αἀάο Βοθοκεϊυπι ἴπ Ῥ]δίοηι! 
ΝΜιηοδπι οἱ 48 [ορρ. Ρ. 10]. 
108. ΜΟΙ 51} Ηϊσ ὩΟΒίργ 10: 
οὐδ. ΟΠ ΡΟΏΣΣ ΟἸΠῚ 81Π|} 
μδι νόγῦὶ ἀπολύεσθαι τἰϊάοπι 
ἀδίνο Ἰμποῖϊ πῃ ἀθ [666. ἴ. 
Ῥ. 647. 6. ἅπασι τοῖς τοιού: 
τοις --- μία ἀπόκρισις ἀποϊῦε: 
σθαι δοκεῖ τοῦ μὴ κακῶς ἔχε 

᾿ ἀλλ᾽ ὀρθῶς. ὍΔ᾽ που πιΐηυ: 
Ῥγοθυπὶ ἔμϊδβθῖ τὸ μη: 56 
γόγρο ἀπολίεσϑαι δρῖϊος ΥἹ' 
δι.8 ῥθηϊίνιβ; ομΐ, πιοῖθ ἀϊ' 
11018 Β0ΠΠ ΘἤλΩι, Ὡ6ρ] 1 ρ ΘΔ 8 δ. 
Ἰδοῖαπι ἱἹΠυὰ αλλ᾽ ὀρϑῶς. “-“ 
δοῖθηιϑ οπι. Νίωπο ΕΧ ΟΡ’ 

πιο ΟἸΑσῖς. δὲ αἱίχιοι 8}} 
δἤοτίων βοσιρίωγα αὐτούς; 485 
ἀϑδορίδν!ϊ Ἐοκίτοσ, ΜΙ ΕΣ’ 
Ῥοδιῖῖο δυ1849 συγχωροῦντος εἶ 
ἐοπιρδγδῖῖο Ἰοοΐ ὁ ᾿θρίθυβ εἴ 
ΔΙῖογα οσαΐοιπὶί ῬΆζ8 αδΕΥΙΠΙ 
88.115 Ἀγαιδηῖ: πᾶιπὶ ἴῃ 14}} Υ- 
ΤΙΔΊΊΟΠΘ 6118}18 δῖ οἱβ, Οὐδ, 
γῈ].. ορίἱπιόγυπε οοὐἀά, ρατγᾶ 
δδβὲ διιοϊοσλίδβ. . 

8 5᾽6 ἴηξα ξ. 14. ἀλ᾽ ὃ 

τοῖς χαλεπώτατα διῆγον. ΥἹ"- 
διρΓ, δὰ ΝΜίϑῃ, 32. οχίξ. 

9 ΤΑΙ͂ϊ ἢ, συοάᾶ υἱ 41] γᾶ" 
1διὲ μὲς 1 θεγο ρΑ[10 Ἰδίίοῦ οὐ 

τ ρίτως αυδλοὶ οὲ τοδισ Ὠρ τυ. 

᾿ 40 ὃὉθ 



ι4, αὐτὸ τήμερον. ΚΡ, Πόθεν τοῦτο. τεχμαίρει '; ΣΏ, Ἐγώ ἢ 

. δημοσίᾳ μηδένα ἀποκτιννύν 

ἌΡΙΤΙΩΝ 
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δὴ ἀφῖχται, ἀλλὰ δοκεῖ. μέν μοι ἥξειν τήμερον “", ἔξ ὧν 
ἀπαγγέλλουσιν ἥκοντές τιγες ἀπὸ Σουνίου καἀὺ καταλιπόν- 
τες ἐκεῖ αὐτό, δῆλον οὖν ἐκ τούτων τῶν ἀγγέλων, ὅτι ἥξει 
τήμερον, καὶ ἀνάγκη βὴ εἰσαύριον ἔξαι, ὦ Σώκρατες, τὸν 
βίον σε τελευτᾷν. ΣΩ. ᾽Αλλ᾽, ὦ Κρίτων, τύχη ἀγαθῇ, εἶ 
ταύτῃ τοῖς ϑεοῖς φίλον, ταύτῃ. ἔξω. οὐ μέντοι οἶμαι ἥξειν 

σοι ἐρῶ. τῇ γάρ ποὺ ὑξεραίᾳ δεῖ με ἀποθνήσκειν, ἢ ἢ ἂν 
ἔλθη τὸ πλοῖον. ΧΡ, Φασί γέ τοι δὴ οἱ τούτων κύριοι 3. 

40 ε ἔς ῃᾶνΐ, ΄συδθ Θεῶ- 
οἷς οἱ Δηλιάς ᾿ἀϊεοθδῖατ, ]οοιιθ 
ο185810118 6ϑδῖ ἴῃ Ῥῃδϑάοῃ, ἱπξῖ, 
ἔτυχε τῇ προτεραίᾳ τῆς δίκης 
(δοογαῖιδ) ἢ πρύμνα . ἐξεμμένη 
εοῦ πλοίου, ὃ εἰς 4ῆλον ᾿49η- 
ψγαῖοε πέμπουσι κατ΄ ἔτος. -- 
τοῦτό ἐςξι τὸ πλοῖον, ὡς φασιν 
᾿4“19θηναῖοι, ἐν ᾧ Θησεύς ποτὰ 
εἰς Κρήτην τοὺς δὲς ἑπτὸ ἐκεί- 
γνοὺς ᾧχετο ἄγων, καὶ ἔσωσέ τὸ 
καὶ αὐτὸς ἐσώϑη. τῷ οὖν ᾿4- 
πόλλωνε ηὔξαντο, ὡς λέγεται, 
τότε, εἰ σωθεῖεν, ἑκαίΐςου ἕτους 
θεωρίαν ἀπάξειν εἷς 4ῆλον" ἣν 
ἀεὶ καὶ νῦν ἔτε ἐξ ἐχείγου κατὴ 
ἐνιαυτὸν τῷ ϑεῷ πέμπουσιν. ἐπει- 
δὲν οὖν ἄρξωνται τῆς ϑεωρίας», 
ψόμος ἐςὶν αὐτοῖς, ἐν τῷ χρόν 
τούτῳ καϑαρεύειν τὴν πόλων, καὶ 

αἱ» 
σιρὲν ἂν εἰς 4ῆλόν τὸ ἀφίκηται 
πὸ πλοῖον, καὶ πάλιν δεῦρο. Ὗ. 
εἰ ΧοπορΒ. Μδοπιοὲι 4, 8, 2: 

41 Ἠκρο εἱ γϑύδ ϑϑὲ βουῖρίι-, 
τὰ, μὲν δΔάἀαλτιπι 681, αυΐᾶ τθ- 
εἰσί σαφῶς δ᾽ οὐχ ἂν διι- 
σχυρισαίμην; οἴ. Ἡοϊηά, δὰ ΤΗΘ- 
8ϑῖ. 130.: οἱ ἴδιθῃ τι οΩΣ 
ΔΟΒ ἐπι θγεῖο 5 οδ͵θοϊητι οδῖ 
δ Βοαυθπβ 1Πυιὰ δῆλον οὖν. 
[Εστγίαββθ ἴδιῦθῃ. 4180 ΠΟ 
ΤΏΘΑ 6δῖ βϑιθηῖα, πιδίᾶ ἰη0. 
ἀσδϑιίδθ ἔοσην]α ρυδπιπιδέϊοθ 
ὩΟῺ δὲ Ὡ1π}18 υγρθη 4,1 γοὲ 
ταῦῖι σορυϊδηα φ1π|ῳ} [ΙΘοίϊο 
ορεϊοταμπι οοὐά. ΟἸ] δεῖς. θη. 
΄Π, Ῥδι, Ὁ, Ἔυθ. δοκεῖν, χυδπε 
ΟΧ τιδυρῖιθ ΄συσαχθ Ἀπίϊαιιος" 

γυτα του, ἰῶ δοῃ οἾἶδ' κ18 
ἘἈυδηϊκθηΐι8 χϑτ 114: Γρά- 
φέται καὶ, ἀλλὰ δοχεῖν. Αἰαυξ 
υ͵)υ8 πῆ νῖ Ὡ1]8 τγδῖϊο δῖ 

ὩΪδῚ τοί ἸΟΟΊ5 1:8 βού δῆτ 
ἀλλὰ, δοκεῖν μὲν ἐμοὶ, ἥξει τη-- 
μερον: πὰ αυἃ 50} 6 18ρ᾽ πη 
ἔοι α μέν τοξογίυν δὰ ἐμοὶ 
πὸς αυϊόαιδηι οὔθηδίσηΐθ 8» 
μΒοῖ, Ρεδοροδιξο ἐξ δυΐδϑῃ, 
δοῶδῃ ᾿ΔΈΩΣ ὁδομπαίμιγε (οἷ. “ 
ἴω 4., βδοῖϑὲ ρβὶ οἰΐδπι γϑῖ 

. ἄυδαι. αυΐβ ἀθαιοηδῖτδὶῖ 8ιὉ- 
Ἱπηρὶ, 6. 5. Ὠϑησοβί, ο. Επογρ. 
εὲ Μη, Ρ. 1160. οὐ γάρ' ἐς!» 
ἐν γένει σοι ἢ 
σὺ λέγεις. 8816 ἰδιιο]ορίδ δὲ 
ἧπ μ16 ἥξει τήμερον οἷ δῆλον 
οὖν --- ὅτε ἥξεε τήμερον: 86ἃ οδ 
ΓΟ πα  ἱπρηλῖῖνο ἤ- 
ξειν. --- ΜοΣ ρτὸ ἀγγέλων 6. 

{ Ἑοτταδι Αὐἰέσαπι Ῥγδϑίθε. 
᾿ΟἸασκ. το ρσδϑθυδρμηῖ θη. 
ΤΣ, εὐ Νιπᾷ, -- Μοχ ἐδ ὕςθ- 
(αἱ ἢ ἢ «ἔ, τοῖ, δά θαι 

Ἰὰ, 33. ΄ ᾿ ' 

ς ΨοΥδδ ἢᾶόο: φαυσέ --- κύ-. 
ριοι, (τιοηὶ ἐιρυστῖ ἘἸοπϑ ἡ 
οὲ (οά, Νἱπά, 2. δίαιϑ δὶσ, 
τϑοῖο πο δαὐξῖαγ. Εσαιιθ διε 
ἀπεδραὶ νϑὶ βδομετα δυμογιυῖ 
πού, αὐὰ ρᾶτγουϊδ σϑροηδβῖο 
αἰτοσῖυβ δέηγπιδίνα Ῥεονοοᾶ- 
{ὑτ ν. [ἃ Ἑδπὶ διιῖθηι δὲ: 
Βειδιι θαι υδθϑηξ νγοοιϊδῦ 
γέ τοε δή (ν. Ησορον. 13, ὅ, 
8. 83), αυϊδυϑ τλῖϑ ψυϊρὺ ῬΓδθ- 

ταὶ 

ρῶπος ἐξ ὧν. 

'͵Ν 
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Β. ΣΏ, Οὐ τοίνυν τῆς ἐπιούσης ἡμέρας οἶμαι αὐτὸ ἥξειν, ἀλλο 
τῆς ἑτέρας. τεχμαίρομαι δὲ ἔπ τινος ἐνυπνίου, ὃ ἑώρακα 
ὀλέγον πρότερον ὅ ταύτης τῆς γυκτός" καὶ κινδυνεύεις ἐ 

᾿ 

85. Ὁ. ἄλλα τούτου γε 

καιρῷ τινι οὐκ -ὄγεῖραί με. 
ΣΩ. ᾿Εδόκει τίς μοι γυνὴ 

ΚΡ, Ἣν δὲ δὴ τί τὸ ἐγύπνιον; 
προσελϑοῦσα καλὴ καὶ εὐειδὴς 

λευκὰ ἱμάτια ἔχουσα, καλέσαι με καὶ εἰπεῖν, Ὦ Σώκχρατες, 
᾿Ἤματί κεν τριτάτῳ Φϑίην ἐρίβωλον ἵχοιο. ". 

ΧΡ, Ως ἄτοπον " τὸ ἐνύπνιον, οὐ “Σώπρατες. . Σ,Ώ. Ἐναρ- 
γὲς μὲν οὖν, ὥς γ᾽ ἐμοὶ δοκεῖ, ὦ Κρίτων. ΧΡ, «ἴαν 7 

3 ὡς ἔοικεν. “1 ᾿, οὖ: δαιμόνιε Σώχρατες, ἔτε καὶ νῦν ἐμοὶ 

πείθου, καὶ σώϑητι. ὡς ἐμοὶ, ἐὰν σὺ ἀποϑάνης, ὀὐ μία 
ξυμφορά ἐξῳ ", ἀλλὰ χωρὶς μὲν τοῦ ἐξερῆσθαι τοιού: 

τὐἰκείν δέ, ἴῃ Ὡμ]]ὰ Ποάϊθ 
ςοάϊοθ ἑηνοπῃίιι. 

Ζζυρίοις ἴδι15. διρηλβοδτι - 
ἀἀδοϊηινζοδ, ᾿λο  δδι λα ΔΙἢ 6- 
Ὠϊθηϑέιπι πιδριβίγαΐ ταῦ ἴΠ|1κ1- 
οι οδδοσναὶ Δ1111}8 ἢ 15 ]ο- 
εἶδ: Ῥμδϑάο, ἢ. 59. 68.. λύουσι 
γὰρ. ἔφη, οὗ ἕνδεκα Σωκράτη 
καὶ παραγγέλλουσιν ὅπως ἂν 
τῆδε τῇ ἡμέρᾳ τελευτήσῃ. οἱ 

νεκα 
λέγειν τὸ χρὴ καὶ ἐρωτᾷν, ὅ,τι 
ἂν βούλησθε, ἕως ἀχ οἱ ᾿4ϑη- 
ψφαίων ἐῶσιν ἕνδεκα. 6 1Ρ580 
αυΐθτα οσ πιδριδίγαῖι 166. 

᾿ς ὈΠΙεοδυς υδοειυβ δὲ ἀοοῖθ 
ορὶὶ ἢ ΔρΡρεηάϊοθ δὰ διδηὶ 
φυδίέυος ἤόσζιπι οὐδ] ορογιπι 
ἐπιογργθιδεϊ οθαλ βγη, Δ 0 Δ ΠῚ, 

5. Κλ. π.. Ἰιλ᾿ Ἰοχυΐίυγ, φυοὰ 
δοιδοΐα ρΡοδῖ τοϑάϊδιη ποοΙρΩι 
νἱϑὰ ψοσᾶ νιροὸ οχὶ δι ΠΡ Δ- 
τις. ΒΑΘΕΑΕΙΟϑ. νιά. Ἠειηα, 
δά Ηοσ. ὅ8δῖ. 1. 10,. 33. Αὐα, 
Ῥτορ. 8, 8. πη! 

4 οσδιδ, οδὲ Ηοηιοεὶ [1], ὁ, 
863. υνὲ ΑΟ1}166 1Ρ60 Ἰοη 68 
ἀϊοϊξ ἱκοίμην. --- Οἵοθεο 15» 
νἱκι. 4. 25.: πὲ αρμαᾶ Ῥίαξο- 
Ὥδηι ϑοςγαξδι. εοπὶ 6ππ6ὲ ἐπ 
εἰσοάϊΐα ρμωδίϊοα, ἀΐεετς Ογὲ- 
ἐοπὶ δμο ἐανιϊίαγιίὶ, οἰδὲ ρμοσὲ 
ἐσγείατ αὐσηε 6:6 πιογίεπ- 
ἰμπι: νἱάμη6 46 ἐπ τοπιχΐξ 
Ῥμίοϊνεμαϊπε ἐαίπια {{σπιΐ- 

φϑίω. 

« 

"73, 446 «6΄ γιογγεῖπθ ἀρρεϊ- 
αν ἀΐεεγεὶ Ἡοπιογίομηι φισπ: 
απ ἐἰμεπγοεξ σεγρτη : 

Τογεία ἐφ Ῥλείίας ἐεπιρέ- 
σας ἰαεέα ἰοοαξὲξ 

-- Ἀδοῖθ διιΐδπι ΕἼΒΟΒΟΓ πο’ 
Πλῖ, γμαϊχίατη Δ1Ὸ 6586 Πι6' 
Ἰιοκθῖῦ 1|ᾶπλ τὐΐδηλ. αυδπὶ 
ΒΡοιαραὶ ϑοοχδῖθβ. ζ1.δπ|01πηι 
Θηλπι Ρ6ὲ Ῥελίέαπι ταὐτίθα εἰ 
ληϊθειῖαπι δὲρηϊβοδιλ ρυϊαθαί; 
δρδοϊδιδ νἱ ποιῖῃμῖ5, υοὰ 61 
οτίμτα νἹθρδξως ἃ φϑίνω γὲ 

σε. 

δ ψοουα ὡς Ἰὼ οριϊηλῖ8 οοὐὐ, 
ΟΙΑτῖς, οἱ Ὑϑω. 2 ἃ βθϑουμάλ 
ταδηι δαὶ δῖ, ἴῃ 1115 ει! 
δομβ ἀθϑϑὲ ομχηΐηο. 

Ἅ 14 1θρ΄εδθ΄ νἀ δίων πὶ ΕἸ" 
ΟἸη.1δ, 6401 νου: ποπ μπῶ 
ἔαπἕϊγι οαἰαχτιζέας ἐπιημπεῖ: 
οἱ 1ἴὰ εϑὲ ἀιβθείθ ἐμ οοὐύ, 
ΟοΣ8]. θῶ. Ξ' οἱ 41, ἀμπίθᾶ 
Ρέγρθεᾶπι ἰϑροδδίυς: οὐδεμία 
ξυμφορά ἔἐςιν ἄλλη, ἄλλα χ' 
4υδθ δοχζιρίυτα δὲ ἴῃ ἸΩ10Ὸ 
οοα, Ῥαγσ. Ο, ΑἸ 11δτὶ ( 
ΟΙ δεῖς.) μβαβϑης οὐδεμία -- α}- 
λὰ χι» 411} (αὲ γιπά ) οὗ μία -- 
ἀλλη Ζ:. ἃ1λι ἀθπίχυθ (υἱ γει. 
1.) οὐδεμέα ---᾿ ἄλλη ζ- . 
ΟΝΟοχ τοῦ ἐςερ. ϑβῖ 8 οδγί!δ' 

δ'τηδ 58111ϑγἱ οοη)δοίωχα., [ι" 
ΣΙ Οἴληθ8 σοῦ ἐς. ' 

ἣν 4 Μ)η- 
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του ἐπιτηδείου, οἷον ἐγὼ οὐδένα μήποτε εὑρήσω δ, ἔξει 
δὲ δ χκαὺὸ πολλοῖς δόβω, οἱ ἐμὲ καὶ σὲ μὴ σαφῶς ἴσασιν, 
ὡς; οἷόστ᾽ ὧν σε, σώζειν, εἰ ἤϑελον ἀναλίσκειν χρήματα, ὧμε- 
λῆσαι “. καίτοι τίς ἂν αἰσχίων εἴη ταύτης δόξα, ἢ δοκεῦν " Ὁ. 
χρήματα περὶ πλείονος ποιεῖσθαι ἢ φίλους; οὐ γὰρ πείσον- 
ται οἱ πολλοὶ ὡς σὺ αὐτὸς οὐκ ἠϑέλησας ἀπιέναι ἐνϑένδε 
ἡμῶν προθυμουμένων. ΣΩ. ᾿Αλλὰ τί ἡμῖν, ὦ μακάριε Κρί- 
τῶν, οὕτω τῆς τῶν πολλῶν δόξης μέλει; οὗ χὰρ. ἐπιεικέξω- 
τοι; ὧν μᾶλλον ἄξιον φροντίζειν, ἡγήαρνται αὐτὰ οὕτω πε- 
'πρᾶχϑαι ὥσπερ ἂν πραχϑῇ. ΚΡ, ᾿Αλλ᾽ ὁρᾷς δὴ ὅτι ἀναν- ο. 
κη,' ὦ Σώκρατες, καὶ τῆς τῶν πολλῶν δόξης μέλειν. αὐτὰ ὁ 

ἙἘ ἸΝίαγτρο Οοά. θη. δ᾽ 1- 
οι: γρ. εὕρω, χυοά θὲ ἔρϑιιπι 
Ἰοριητα οὶ. Ὑἱά. Οεδηῖηι. 
8. 139, (126), ἀ. Μο;δῃάϊ οπἰὶμ 
διηξ τοι θα, ἰδιμα οὐδένα μή- 
ποῖ ἸιᾶΒΟῚ ΕΣ ὨΘΡΔΩΣ ξογλι- 
Δ οὗ μή (ν. Οτδιππ. 8. 148, 
(4135.) ΟΡ 8. 6.) χσυδθ ἔοτῖτοσ 
θεὲ 114 4τ:89 δὲ ἀιι]ϊοδῖο 
οὖ, χιάθαιιθ πος δβοοὲ οὐδένα 
οὐδέποτε, 
Νοι ἔϑθσθ οὔδβοσνδῖ {0}}τὶ» 

Φιῖυδ ΟἹΟΘΓΟΏΘΠ;)., αυθια 116- 
τθοῦῖῖοσ πης ἀϊδίορυπι. 661- 
ἀϊοῖθδα ἀτοδ (νἹ4. 8. 2. ἡ. 4. 
5. 11. τι. 1. δ. 12. τ, 16.) υης 
Ἰοοσὶ Ῥγᾶθ οου δ Πδθυ 880 
οὐπε 1 110. ἦθ Απιῖο. 8: (10) 
Σδοϊῖυπι ἀθ ϑοϊριουθ ἀϊοθη- 
ἴοπι ἔθοϊὶ 118: Ἥπονεον "ὁπὲηι 
ἑαϊξ ἀπιΐοὸ ογδαξω,, φμαϊὲρ τι 

. αΥδέεγο»" τισπιοὸ ὠπφιαπὶ (οὖ- 
δένα μήποτε) γε. 

3 ΝΝοϊδηάδ Βαθο οομ)ιπλοίῖο 
ῬδυΣ Ὁ] τυ πι δὲ ---- ἴὰ 
Ὁδᾶ ῬΓΟΡοδβιτοὴΘ χωρὶς μὲν τοῦ 
ἐςερῆσϑαι ἔτι δὲ δότω 4υᾶ 
ἀυογν χδἝοσιΣ οἰ ϊδῖτο 
ΘΕ ποδοῖμϑ Σῃάϊοδίωγ, 

Δ ϑίορμβδῃυθ δὲ πη88, .811- 
χιοὶ, ἀμελήσαιμι, αυαοὰ οΡ 1ῃ- 
80] δι δι δἰγιοῖμταθ δοξω ὡς 
ἀμελήσαιμω τογθοῖατι ἕὰαϊ, Οὐυοά 
ἙσΠΟ Θαγῖας δβῖ 1} στ οπε 
ΟΧ Ορίτ 16 Ρ]υτπήδι6, 898 

ΠΟῺ ΠΕΪΠΟΥΘΙΣ δῖος ΟΥ̓ΡΩΒΙ ΟΏΘΙΗ 
ἃυὶξ νοοἱα ὡς. Οὐδ, δὲ 

Ἰυῶραβ :ωβηϊενο ᾿ (ὡς -- ἐμε- 
λῆῇσαιε)) δυπὲ αυϊάθιι [4118 διιδ- 
οοἰμτδῖδλθ θχϑπιρ]δ (νι. ΜΔ. 
Οε. δ. 538.). 504 ποηηλοῖ ρὸδξ 
νογῦυαι α“υοἀ ὅθι δάπίαξ 
Θζ: βισυοίαταπι ῬΘΣ ὡς δὲ Δ110- 
στα Ῥϑὺ ππηϊνιιπι. Ῥατίτοῖ- 
ἷο άυθ ἡππρδ8, 16 υἱ νϑε- 

. ὡς οἷόστ᾽ ὧν σε σώζειν, δὺ 
ἤϑελον ἀναλέσκειν χρήματα, απ» 
γιατ φὲ ῥϑεωτιέαπι ἐπιροτιαίετ,- 
ο σεγνανϑ ἐδ ροφεξιι, ἐπλπιῖπ- 
8 διηῖ 1}}: δόξω ἀμελῆσαι, δὰ 
4ιθα; Ἰηδϑηϊάνιπι νϑγρα 1118 
σὲ σώζειν τιθηῖθ τοϑρϑίδῃϊυτ, 
Οὐυδηι σδομθπι, συ δπλν15 ΟΝ 
δάπιοδιηι ἔδοῖ θαι 1114, δ" 
ΡΙθοϊδη δι 0 66,800. 

5 Ἑοτῶα Ἰοχσυθπᾶϊ δῆδοος 
1υ188, χὰ σΘηϊνο Ῥγοποιαὶς 
πἷ6 ἀϑπιοηδίγδεν: νοὶ χοἰ διῖνὶ, 
Ῥοπάθηῖ! ἃ οοιρδγαῖνο, ζθὸ 
Ἰρϑἃ 180 δὰ οχρ]ϊοδπηάιμι 
Ῥιοπόσπιθη δααϊίιγ, σοπνρδκα- 
Ὦνο τἴἰϑγὰπὶ δάδριδίιν, οἵ 11» 
ἀθηι ρον. ἤ. Ἐχϑιρ]α 486 10 
ἂρ. Ἠεϊηὰ, δὰ σοτρ. 120. υη- 
ἀθ δες. ἐσδῃδοσῖρο: Τἤθδρ. 
Ῥ. 127. Β. οὐκ ἔσϑ᾽ ὅ,τι τού- 
του μεῖζον͵ ἂν ἑρμαῖον ἡγησαίς 

»ν ἢ δὲ ϑυΐος ἀρέσχοεῖο τῇ 
ΑΝ οὐσίᾳ. Τμοΐλι. ΑΒάϊς. Υ 
οὗ τέ γένοιτ᾽ ἂν ἀτοπώτερον ἢ 
ϑεραπεούειν ἐκ προστάγματος. 

Ε42 6 ακδηῃς 
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δὲ δῆλα 5 τὰ παρόντα νυνὶ, ὅτι οἷοίτ᾽ εἰσὶν οἱ πολλοὶ οὐ 
τὼ σμικρότατα τῶν κακῶν ἐξεργάζεσθαι, ἀλλὰ τὰ μέχιςα 

ἁ, σχεδὸν, ἐάν τις ἐν αὐτοῖς διαβεβλημένος ἧς. ΣΏ. Εἰ γὰρ 
ὔφελον, ὦ Κρίτων, οζἷοίτε εἶναι οἱ πολλοὶ τὰ μέγιφξα κακὰ 
ἐξεργάζεσθαι, ἵνα οἵοίτε ἦσαν αὖ καὶ ἀγαϑὰ τὰ μέγιςα ἢ, 
καὶ καλῶς ἂν εἶχε, νῦν δὲ οὐδέτερα οἷοίτε. οὔτε γὰρ φρό- 
γιμοὸν οὔτε ἄφρονα δυνατοὶ ποιῆσαι" ποιοῦσι δὲ τοῦτο ὅ,τι 
ἄν τύχωσι.. ΚΡ, Ταῦτα μὲν δὴ οὕτως ἐχέτω. τάδε δὲ, ὦ 
Σώκρατες, εἶπέ μοι" ἄρά γε μὴ ἐμοῦ προμηϑεῖ " καὶ τῶν 

ὃ λῃς οοὐῖϊουμπι Ομ ϊ11Πλ 
Ἰοοϊομαπι ϑίθρμδηιβ 6 ΟΟΥ- 
ὩΔΤΙ. σοη͵θοῖιγα πιϊδνογδῖ ΣῺ 
δηλοῖ. ΕἸΒΟΙΘΣ Ῥειπλυ5᾽ Δὴ 11" 
αιιδει γϑάϊιχιῖ, νοοθηι δῆλα 6Χ- 
ΡἸοδηϑ Ῥδὲ δηλωτικά Ὠβποαιιθ 
διρηιϊβοδίιοσιθπι ἤγπιδηβ ἀμο- 
δὲ. Ἰοοΐδ: ἘΒΘΟΡΆγσ, 46 οδι:8. 
Ὰ ὅ, 21. αὐτὸ δὲ τὸ φυτὸν 

ς ξηρόν .--, δῆλον δὲ ἡ ςε- 
νοφυλλία, καὶ ἥ μικροκαρπία --- " 
παντα γὰρ ταῦτα ξηρότητος. 
Αἰϊοηΐ. 2, 15. ὅσ, πᾶν ὑπό- 
ληψις. δῆλα μὲν γὰρ τὰ πρὺς 
τὸν Κυνικὸν Ἡόνιμον λεγόμενα, 
δῆλον δὲ καὶ τὸ χρήσιμον τοῦ 
λεγομένου. - Οποτὰπι Ἰοσογιιπα 
ἸῺ ὨΣΙ͂ΟΙΣ ϑοπηθιοῦ 6 σοη- 
Ἰεοῦισα 11ᾶθαι τοροϑβιὴ δηλοῖ, 7 . 
1. δίϊοσγο τὔδη ναχῦππι Ἰοσοο 
γοΟΙ8 δῆλα ῥτοροϑιῖε Οδίδκοσ: 
πᾶσι αμοά βϑοαιυϊίας ἴδ᾽: δῆλον 
ἀιοίιτι δοὶ βθηδι 50]10; 4ΖυΔη- 
ψμᾶπι 4Δ1186 τϑιάθπι γϑιβδηθηξ 
Ἱξδου]δῖθε, 6 ἡ θυ νἹθῃ- 

ἄμ Οδἴδιϊεοσγ. οδῖίσγο διιῖθηι 
ἴοσο, φυδησχυδτῃ ὉΧ 118 (1198 
δάβιιο οσορηονίπιιι8 οοὐτοιθι5 
νδιϊθῖδδ Ὡ}}}}Δ θῃοίαιϊδ οβῖ, :ὰᾷὰ 
ἴδῦθὴ πηϑιοζαῖ ἄαἰρημηι, 
ᾳφμοά ἰφ819 ΕἸδοδογο Μ, ΜΝοεΐ- 

, Βοπεῖυβ θαιθηἀδίϊουϊ δηλοῖ ἴῃ 
δο ΘΧΘΙΏΡΪΙΟ νϑερᾶ, δ τοά: 
ΨδΊ. Δ]]1ονῖ. [1.6 τῶι 30 
Σάθατο γπαᾳιο. Ηἢος ἰδθη 
ΠΟ ΤΑΣ} ΤῚΣ αυϊάθη) νἱ- 
ἄθιις 6586 δὰ {ἰυἰδηἄδπι νὰ]- 

τ φίλαν ΘΟ ΟΠΘΩΣ ΣΩΟΙΩΘΙΗΙΙ, 
υιοα ϑοοκγδαῖθβ ζηΐγα δ. 8. ροβὲ 
το] θοῖδιαν νυ ]ρῚ ΟΡ ΠΙΟΏδ ἃϊι-᾿ 
οἰοσχιαἴθην, δ μα Οτοηϊδηδθ 

. 

. 6βῖ. γιά. βιρε. 

᾿παᾶτ ἔχ θυδ8, Ἰηξεα 6. 14. ο- 

4 

ΔΡραπιοηἰδίΣοἢ19 οδραξΣ ἐδηρὶ 
᾿δῖ8. νοῦ: ἀλλὰ μὲν δὴ --- 
οἷοί τέ εἰσιν ἡμᾶς οἵ πολλοὲ ἐ- 
ποκτιννύγαε' δῆλα δὴ καὶ ταῦ- 
τα. ἨΦ δηΐϊδι νϑεθὶ8 οὐπι 
Οειοηῖδ δ αιδθ δὶς μδὍϑ- 
1118 τοδηϊζοδῖο ΓΟΒΡΙΟΙΔΏΞΟΣ, 
1ρ8ἃ ἤδϑθο νοχ δῆλα Ὥοπ βῖωϑ 
ἰγοσδᾶ ασυδλάδηι ΓοΡΘΙ͂Σ νάδευτ, 
Νοὺ ἴδια, διαισάθπρ ἤδηο 
Ἰθοϊοίθαι βϑογνδηλ:18, οὐπὶ ΕἸ- 
δοίθεο ἀΐχθχῖίηι δῆλα ἷς νἂ- 
Ἰοὸτθ δηλωτιχά : δ04 0886 τα8 
Ῥιδοδθηῖθβ διιηξ γπαπὲβεσεαε: 
Τυοῦ οὐπι ἀἱοϊὲ Ογ, ἰἰος 
4ΔῺΘ σορ! δῖ, πηρδρϊξοϑίιεσι 1}» 
116 σοῖσι ο᾽υ8 4ῃοα ἀ:ςὶξ 
ἐχθ]πι. ἘΕ ροίογδῖ 8050]. 
ΝΊῚ ἴῃ ψνόσθο νυνί οτδέῖο:; δοὰᾶ 
ΧΡ οδίϊουϊβ οδιιδδὺ πο ρ]  βθη- 
ἅπ6 δάἀάτν ]ιἃ ὅτε εἴς. Αὰ 
ὙΤΠΘΟΡΒΓΑΒΙΣ δυῖοπλ οἱ Αῃϊο- 
ὩΣ ψοχρὰ δῆδῖα δὼ αἰϊχυᾶ 
Ὥοεὶ Ῥοδδὶὲ υ}1186 ἐδιϊοαΐδ ἃρ- 
Ἰιοδίο, δρὸ Ὥμηο ἤοὰ ἀθ- 
Ὠϊ0, 

7 Ἰηιροτἔθοϊιπι ροβὲ ἕνα, δὰ 
ἀθοϊδγδινάμτ 16, φιοά Ὡοπ 

δ. 25. 
-οῖ, 7. - ψοσυϊαπι αὖ ὁ Ρο- 
Ὠϊ6 οοὐά, δαάϊἀϊι Β6. 

1 Υἱιά. Ἰηά. ἐπ ἄρα. --- Αἵ- 
᾿οδῖλ ἔογγδηλ προμηϑεῖ ὈΓδΔ6- 
ἴῖ9ο.ὡ οοὐϊοθα; Οἰἷασῖς. Ῥειδβοῖ- 
δΔῆι8 αὔοαιιθ Ῥγδϑϑιὴῖ δυιης 
Ἰοουπὶ ἸΙδυάδηβ Ρ. 1204. Ας 
ὯΘ σοηῃίτδοί5 ἰδυιῖΐιπι νΘΓΌ18 
Βδης ἴῃ Ρ]αϊοηϊβ βοσίρεϊβ ἔογς- 

δ πλ 
΄ 
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ἄλλων ἐπιτηδείων, μὴ, ξὰν σὺ ἐνθένδε ἔξένθη9, οὐ συκοφάν» 
ται ἡμῖν πράγματα παρέχωσιν, ὥς σὲ ἐνθένδε ἐκκλέψασι, 
καὶ ἀναγκασθῶμεν ἢ καὶ πᾶσαν τὴν οὐσίαν ἀποβαλεῖν ἢ - 
συχνὰ χρήματα, ἢ καὶ ἄλλο τι πρὸς τούτοις παϑεῖν ; εἰ γάρ Ὁ. 

5,τε τοιοῦτον φοβεῖ, ἔασον αὐτὸ χαίρειν" ἡμεῖς γάρ που ὅϊ- 
καιοξί ἔσμεν. σωσαντές σε, κινδυνεύειν τοῦτον τὸν κίνδυνον". 
χαὶ, ἐὰν δέῃ, ἔτει τούτου μείζω. ἀλλ᾽ ἐμοὶ πείθου, χαὶ μὴ. 
ἄλλως ποίεε. ΣΏ. Καὶ ταῦτα προμηϑοῦμαι, ὦ Κρίτων, καὶ 
ἄλλα πολλά. ΧΡ, Μήτε 5 τοίνυν -ταῦτα φοβοῦ" καὶ γὰρ «. 
οὐδὲ πολὺ τἀργύριόν ἐςξιν, ὃ ϑέλουσι λαβόντες τινὲς σῶφαί 
σε καὶ ἐξαγαγεῖν ἐνθένδε" ἔπειτα οὐχ. ὁρῇς τούτους τοὺς 
συκοφάντας, ὡς εὐτελεῖς, καὶ οὐδὲν ἂν δέδιε ἐπ᾽ αὐτοὺς πολ- . 
λοῦ ἀργυρίου; σοὶ δὲ ὑπάρχει μὲν τὰ ἐμὰ χρήματα, ὡς ἐγῴᾷ-. 

μαι, ἱκανά - ἔπειτα «καὶ εἴ τι ἐμοῦ κηδόμενος οὐκ οἴει δεῖν. 
ἀναλίσκειν τἀμὰ, ξένοι οὗτοι ἐνθάδε ὅ ὅτοιμοι ἀναλίσκειν". 
εἷς δὲ καὶ κεκόμικεν ἐπ᾿ αὐτὸ τοῦτο ἀργύριον ἱκαγὸν ; Σιμ- 
μίας ὃ Θηβαῖος" ἕτοιμος δὲ καὶ Κέβης, καὶ ἄλλοι πολλοὸὲ 
πάνυ. ᾿ ὥςε, ὅπερ λέγω, μήτε ταῦτα φοβούμενος ἀποκάμῃς " ἁ. 
σαυτὸν σῶσαι, μήτε, ὃ ἔλεγες ἐν τῷ δικαφηρίῳ δ, δυσχερές. ' 
σοι γενέσϑω, ὅτι οὐκ ἄν ἔχοις ἐξελθὼν διτι χρῷο σεαυτῷ. 
πολλαχρῦ μὲν γὰρ καὲ ἄλλοσε ὅποι ἂν ἀφίκῃ ἀγαπήπουσί 

ἃ αἰσχύνει οἱ ἐνερέπει εχ 6ο- Ρ 202... ΠΑΟΟΒδ. Οετϑηγαι. 
ἄθηι Ῥεϊβοΐδηο. ποϊδίδαι ἢᾶ- . 12] ((14.),.4. Νόου ἴδπιθη, 
Ὀρ8δΊ΄. Νδῶπι ᾳιοά ἘἈκνοδ)β διὰ δοςς 1τῖᾶἃ ἀπ 1611Π|σϑάυπι, 
υἰγόρίσυθ οοππσιπησπι ξργπιᾶπι ἢ 
σϑροδυῖῖ, ἰά θην δπι πλογδϊ- 
ἴὰνγ : οἷ Ῥιεϑοπῖυ8 δ] ἰϑέδιι. 

. δῖ 6 σοὐα, ῥγοξθοῖο βοὺ ἴη- 
- τγιδδδθὲ. Οὐ ἐρεθ Ἀσθη τι 
δΔίῖοσο ἰοςὸ (ρᾶβρ. 204. ἐΐθαι 
.805.) ξογτδπι ἐγερέπδιε ΟὈΙΘΣ 
οἱ διὰ δρϑβ 6 οοάά, δέξοσι: 
υ ἀρρᾶγϑᾶὶ ροβδῖ ιηο ἀμο- 
ᾳ4υ9 θαξίοτθιι οοὐάᾶ. οπληθε δὰ 
τοϑιϊτπθηἀοθ Ῥγιδοίδῃϊ 1’ τοδ 
ἰϊθσαυλ σομξοχθηάοθ 6886, ᾿ 

8 δῖ. γγο μή Β6. οχ ορῖϊ- 
τ, ΝΗ πγτασι ἐπιθγγιιπιριία 
δἰδίλπι δθζηλο, ΟἿΣ ΤΟΣ Σϑδι- 
τϊίυν (ἃ,} διῖδοθ, ἀἧςδ --- μήτε 
ταῦτα φοβούμενος ---- 

υ Ῥεγθρτῖηὶ δοοο Ἦλο δάευηϊ. 
γιὰ, ΑΡγοόδοι, δὰ 4.68.8]. 2. 

δϑοὶ ᾿υϊο ρΟ]οαυῖο ζοϊογϑοιηῖ 
Ἧ11; δϑα 46 ἀορϑῖθιδ ὅπ υΣ- 
Βς, ΄συοῤχυθ ἔθγθ φυοιϊθ υἱ- 
ἀοναῖ, συδϑῖ ἀθ ρῥγδθβθῃῖυθ 
Ἰοαυϊῖας Οῖο. 

[ 

4 Ῥυδλῖαρδὲ Ἰδοοδεῖυβ 8 
ἩΙΩοοΥΣδῖθ υ}ι8 δοτὶρίυταθ, 
υοπΐϊᾶηι ΠΙΠ]υτὰ ὉΪΔὴ6 δνᾷ- 
ϑηάι ἀϑοσάογίιιπι 1 ϑοοζαῖθ 

ΔρΡρᾶγθγοῖ, δεὰ Οσιῖο, ποῦ 
δου Ἰδδιπλμ8 5806 ϑοογδῖα οὔ- -΄ 
δοινδῖοσ, συϊῃ 1416 ἀθδιάδγιιπι 
Ἦυ͵]υ8 οἰϊᾶπι δηϊπηλ) 1806}18- 
δοῖ, ὨΪΔ1] ἀμ ριιαρδῖ, 

.8. Ψιά, Αροΐοβ. Ρ. 831. ο. ἃ, 

, δ᾽ Νοῖδ Βος βθπὺ8 βτδιππιδ- 
ἰἴοδθ ““ἐεγαςείοπί. ΘΥ θυ η} 
Φηΐπδ΄ ἀγαπήσουσί σὰ τοαυῖτοι 

- - δῖ 
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σε, ἐὰν δὲ βούλῃ εἰς Θετζαλίαν ἱέναι, εἰσὶν ἐμοὶ ἐκεῖ Ξένοι, 
οἵ σὲ περὶ πολλοῦ ποιήσονται, καὶ ἀσφάλειάν σοι παρέξον- 

δ ται, ὦξε σε μηδένα λυπεῖν τῶν κατὰ Θεξταλίαν. ἔτι δὲ, ὦ 
Σώχρατες, οὐδὲ δίξαιόν μοι δοκεῖς ἐπιχειρεῖν πρᾶγμα, σαυ- 
τὸν προδοῦναι, ἐξὸν σῳϑῆναι' καὶ τοιαῦτα σπεύδεις ᾿ περὶ 
σαυτὸν γενέσϑαε, ὅπερ ἄν καὶ οἵ ἐχϑροί σου σπεύσαιέν τε 

Ῥ. χαὶ ἔσπευσάν σς διαφϑεῖραι βουλύμενοι. : πρὸς δὲ τούτοις, 
καὲ τοὺς υἱεῖς τοὺς σαυτοῦ ἔμοιγε δοκεῖς . προδιδόναι, ος 
σοι ἐξὸν καὶ ἐκθρέψαι καὶ ἐκπαιδεῦφαι, οἰχήσει αταλιπὼν, 

᾿ φαὐ τὸ σὸν μέρος, διτι ἂν τύχωσι, τοῦτο πραξονσι" τεύξον- 
ται δὲ, ὡς τὸ εἰκὸς, τοιούτων οἴάπεῤ' εἴωθε γέγνεσθαι ἐν ταῖς 

ς, ὀρφανίαις περὶ τοὺς ὀρφανούς. ἢ γὰρ οὐ χρὴ " ποιεῖσθαι 
παῖδας, ἢ ξυνδιατ εἶν καὶ τρέφοντα ᾿καὶ παιδεύοντα, 
σὺ δέ μοι δοκεῖς τὰ δᾳϑδυμότατα αἱρεῖσϑαι. χρὴ δὲ, ἅπερ 
ἂν ἀνὴρ ὠγαϑὺς καὶ ἀνδρεῖος ἕλοιτο, ταῦτα αἷἱρεῖσϑαε, φά- 

ἀ, σποντώ γε δὴ ἀρετῆς διὰ παντὸς τοῦ βίου ἐπιμελεῖσθαι. ὡς 
ἔγωγε καὶ ὑπὲρ σοῦ καὶ ὑπὲρ ἡμῶν τῶν σῶν ἐπιτηδείων αἶ- 

σχύνομαι, δὴ δόξη ἅπαν τὸ πρᾶγμα. τὺ περὲ σὲ ἀνανδρίᾳ 
ἐινὺ τῇ ἡμετέρᾳ πεπρᾶχθαι" καὶ ἧ εἴσοδος τῆς δίκης .3 εἰς 

“Σ, “«“ 

ΝΝ Ν ες 

δαὶ ἀχλαχοῦ υἐ πιοάο πολλα- 
χοῦ: 8608 ον :ηἰθιθοία τι ϊα 
τοχὶπιθ οομῖϊριυπι ὅποι ᾿τᾶθ- 

Ἶκια οδῖ, συἂθ πυῖς χϑεροηάοῖ; 
ἔούιλα ἄλλοσε. Ὑιά. Οτδπιηι, 
ἃ. 153 (138), 1, 4. 

4 84α οοἀά. ἸοῺβ9 μ᾽ τὶ πὶ ἢ 
ἥυοᾶ ' Ῥγορῖες πορι βϑηξῖδην 
Ἰυμοίαγαθ α:βρ] οι7556. νἀ οίυν 
ϑίθορμδῃο αυὶ σϑροϑίις σπ 
δεν, αυοὰ εβ΄ ἴὰ οῃ. 47, 
αὐοάᾳιθ δοαυΐπιν ΕἸοῖμΣ ἰη- 
φουρσγοίδιο: ζὲ .--- ἐδ ἔριν 
Ῥεγάᾳ:, ἐαἰϊαγεδ μενα “ἴω- 
ἅτας --.- Οοπξ, δυρτὰ Νίβϑῃ. 6. 
πὸΐξ. 9. Νοεδῖτο δυῖθαι ἴοοο καὶ 
νοσΐοσθ οὶ σωΐρρθ φειὲ ---. 
ΑἸϊᾳυδπῖο ἐπέθτγιυ5 ἔργιβπι οὐ- 
χήσες ἀεαϊε ΟἸδεῖκ. 

ὁ δἴο ΟἸδεῖς. ϑεῃ. Ζ οἱ δ 
Θ Ῥγδοβίδιξ οεῖ Ρ189) 4108 780- 

᾿μῖδιλ 4110] ϑϑαιΐ πλοῦ πο αιο- 
409 τοῖλδ ογὰξ σϑὶΣ ὩΠ]ι67θ. 
γυϊραίυπι χρῆν τοῖα τρίογι δὰ 
δοογδιόπε βοΐυσι, χφή τοπίοη- 

Ἁ 

τἴατι εἔῆοϊξ. σοτηται θαι, ουΐ 
τ ἰτ8, Ριΐο, σϑθρουάθε γῥχο- 
χιαῖπὶ σὺ δέ. 

ὃ ψοςαροζυπει δου ἘΣοΐην 
οὐαἐ Ὲ (δε “ρνἕτπεισε φωξάειι 
ἐδ τώπὸ ἔς ἡμαοίαγ ἐπ ῖνε,. 
δ, στα ἰξξονγ δὲ πὸπ ἐπργέο 
αὖ), απδθ Εογοῖόνς ΠΠπἃ 8 Ῥτο- 
χῖτθ Ὦσσ ΥρΡΉΆ880 δέῆση,δ- 
Βᾷϊ; ρούρθεδαι. Ἐϊαηῖτα οἷσπὶ 
οδυδδα,. ἢ δίκη, εἰσιέναι ἀϊοᾶ- 
ἐυγ΄ (ν. Οδρδιρ. δὰ ΤἬΉΘΟΡΆ. 
Ολδν. 14.) χυϊάτιξ εἴσοδος 60- 
ἀοπλ' τισάσ 3 γογθα δυῖθηι ὡς 
εἰσῆλθες Ἀάϊξα διιπὶ ᾿πίϑγργϑιδ- 
ἀξοηΐθ οὔ88, ἃ ἴπὸςΣ ὡς ἢ 
γεῖο. ΕἸΘΟΗ͂. ὌὍυο, αιιὶ 56- 
υυηίων δι πα}]98 σϑηξενι ἀγὼν 
τῆς δίκης ---  ατάγελονς τῆς πρά- 
ξεως ΒιιρροΘιὶδδ ξουτθ υἱάδηιυγ 
15 αυοάιιθ εἰσόδῳ τῆς δίκης; 
οἷἱ δἴδιπι δ: δ) πρίν ὡς εἰσ- 
ἦλθες υἱ ἀϊνοτουπι δ] απ δη- 
ἴο., Νά σδιιϑᾶθ απμιάθπι 
τηρτθδδαμ Σρθαϊτα ϑοογᾶ- 
ἴο5 ὩΟΒ Ραΐμοταῖ. ΘΟΠΖΕΙ͂- 

ἘΚΙ͂. 
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. 15" διμαςήριον ὡς εἰσῆλθες, ἐξὸν μὴ εἰσελθεῖν δ. καὶ αὐτὸς 
ἀγὼν τῆς δίκης ὡς ἐγένετρ' καὶ τὸ τελευταῖον δὴ τουτὶ, 

, ὥσπερ κατάγελως, τῆς πρώξεως ", κακίᾳ τινὶ καὶ ἀνανδρίᾳ 
τῇ ἡμετέρᾳ διαπεφευγέναι. ἡμᾶς δοκεῖν ὁ, οἵτινές σε οὐχὲ 

|6, ἐσώώσωμεν, οὐδὲ σὺ σαυτὸν οἷόντε ὃν καὶ δυνατὸν, εἴ τι καὶ. 
σμικρὸν ἡμῶν ὄφελος ἦν. ταῦτ᾽. οὖν, ὦ Σώκρατες, ὅρα μὴ. 
ἅμω τῷ κακῷ καὶ αἰσχρὰ ἢ σοί τε καὶ ἡμῖν.. ἀλλὰ βου-. 
λεύσυ. “μᾶλλον δὲ οὐδὲ βουλεύεσθαι ἔτε ὥρα, ἀλλὰ βεβου-. 

᾿ Ν᾿ ᾿ . ᾿ ! ᾿ ! 

4» 

ΕΕΙ͂Ι. 1ισεῖτυς, φυλάθπη εἶσ 
ἤἥλθεν ἴῃ οοὐά. ορῖ, ΟἸδεῖ, 
ιὁῖ δι. 27, 8664 1τὶ 1110 διιρϑσ- 
δουϊρίυμα ς, Νοαιθ δοήμ 68 
ἐξόν Ῥθῶθ Βἷς βιβ]υπσθτγοίυν 
ΤΟΥ ΔΘ Ῥουβομὰθ ψογρο. ᾿Πδοῖθ 
Δαῖθιαι ἀτοῖ εἰσελθεῖν δὲ ἀθ 11τ6 
οὲ ἂθ Ἰ:Πρδηιθυβ, 6 Ὠ πιο- 
δΉΘΩΘ΄ δαιϊ8 ποῖμῦ. 14, 
Μά. 28, 24..47. Ἰιαχιιθ οἶγοα 
οδυδδδ 1πρεοϑδυπι, 41:.86 1ῃ1- 
οαὐτὲ πο Ῥοϊογαῖ, ἐσ πιθϑηΐθ .- 
ΣἸοτΒ ἔπ Θ0 Ῥϑοσδἤιῃ ογδῖ, 

ᾳμοΐ σοπιρδιιοεαξ ϑοοχαίθβ. 

ἃ ἐξὸν μὴ εἶσ. Ἀρερίοῖξ ἔοι. 
1.886 δὰ Ιορϑλ ἃ 1,γϑὶὰ [6ἀ. 
ΤΊ τ δ, 859. Ἰδιιάαϊδηι: δε 
διότα ἧς ἕνεκα δρασκάζειν, 
δξεενδ γέεὸς οαἰδα ὅμαε, εἰΐ,» 
»βαεπεὲ, βιβα :6 ταδέγαϊογε, 
ΝΣ π18}150. δὰ Αηγίυπ) χοἔον- 
ΧΘ9 σιὶ, ἰοβῖθ ζὐθβθβδηϊο (ἴο. 1. 
Ῥ- θ44.), γμοκίχιιδαπι δοοιιδᾶ- 
τιοηθπι σοηῖσζᾷ δουζδίθια 2η- 
δἰντιιοδοῖ, 1ῷ ρτδίξδιαι σελ 60, 

ΔΟΊΣ5. συρυδαδπι σοποϊοϊοιξ- 
ι8, χϑάτϊεο γνόϊορθδῖ, ΓΟΙ͂ 57, 

δ Ἧος τοΐμπι νοι δα ἔδ- 
δυΐϊδαι δ] χυδπι χοϊδίυμι δοςὶ» 
Βἰθπάυσα οδῖ, οοπποδάϊΐδηι νὶ- 
6]τοθῖ δυὶ ἱγαροθάϊδηι» 4086 

ἴτθδ ρδσζίθεδ μιαροὶ, πρότασιν», 
ἐπίτασιν, καταςροφήν: τἰὰ υἱ. 
δῈ ἸΏ ρτθδδιδ δά μπατοίι πε πρό- 
τοις, σου 868 ναγὸὺ δοῖϊο ἐπίέ- 
τασίς, οἱ Ῥοπίγεπιο αοὰ πο 
δογνδῖωι εῖἷὲ ϑοογδίθς Ἵσέαβεέγο- 
Ῥήαν ἄσιο μεῖς ἃ Β]δῖομδ κα- 
ταγελὼς ἀρχυς [Υ. .7: 
ΟΟΚΝΑᾺ. [τ ἱιά,} 

Ν κ 

6 βδεονῆιο δῃδοο]αϊηιβ: Ὡδαλ΄ 
δοκεῖν ἀθθοδαὶ ἀρ 6886, ιἱ [πῆῇ- 
πϊάνις διαπεφευγέναι Ῥθπάο- 
τοῖ ἃ γουδίο μὴ δόξῃ" 56ά’ 
ΠῚ 5 ΟΟΤΏΩΠΊΟΪΙΙΒ ὩΟΣ Β12η12Σ 
868 ἰδριιπὶ ρταιπιδῆοᾶγητλ νἹ - 
ου}}}8 δϑίσηβοτθ ΖἸΘΟΗΣΕ.. 
ΜΙΒῚ μᾶϑα δῃηδοοϊυῖμια βϑιῦρθε 
νϑὰ δὲ 4118 σμδᾶῖθπι δηΐϊ- ᾿ 
τὰ οομοῖο Γνἱ]χ Οχουδθῖ., 
Ουδίν!5 οπἶτα ἀ1ς 88, ᾿ΠδΏλἶνο 
Πος δοκεῖν Ῥ6Ὶ δ) Δ ο } 18 πὶ. 
τοΒβοιὶ ἘΠ]πὰ μὴ δόξῃ ; νοὶ εἴς ἴδ- 
τθ βηϊ νυ 8 ν᾽ δίυγ ῬΘ5-" 
ἄεγτο ἀδῦθιθ ἃ νϑῖρο αιοάδπι 
ταϑθηῖθ Ἰοσυθηῖ8 οοποθρῖο: 
41.810 ῬΘΓ δϑηδιασι ὩΟᾺ ξδο 9 
ςοπμϊηϊδοακι6 τὸ φοβοῦμαι, 
ουἱλ δρῖυ8 ᾿πβῃπίνυδ ποι Θδῖ, 
Νοφχιο ἴδπηϑυ σαοὰ ο]1πὶ σο;- 
οοογαπι, δοκεῖ, ὥυπς 88 118ξ8-- 
οἷῖ, οὐπα ξμΐωυτιπλ ροίδ8 Γ6- 

Ἰγδῖων, συοά δὲ Οχρτοβϑὶβ ΕῚ- 
ὄὀϊηπδ: μὲν ἑρπανίατπα “οβτηι- 
ἐἐδυῖφιεδ τιοςίγατι οβμρὶσρ'ποΣ 
νέάεδέει. 8964 ξυϊυτζαπι τιθ- 
στο, ΟΡἑΠΟΣ, Θηπιθηάδπαο δὶς 
Ῥιοομάθεθ νοἱϑὶ. Ἰΐδαιιθ οο- 
ἡπλυΣ 889 ΔΔΟΟ] ᾿ δαὶ ̓ διι- 
ο ἀιυγίογθτα ἈΡΠΟδΟΘΣΘ: 480 
οἱ ΠΠγῖσ Βὲϊ οδῖ δθη 118, σ6011- 
ῬΑΓΔΏ 8 δά πιο τπι 8:π|1} 6πὶ ]0- 
οὐπλ ἵἰπ Α]ΟΡ. 11. 17. οχίσ. 
ὉΔῚ δοκεῖν ᾿ἰάθηι ροδιΐπι οϑῖ 
γαῖ Ῥοπάθη8 ἃ δ. ΟΥΙΟΥ, δο- 
κεῖςγ αὐ Ὧῖο ἃ μὴ. δόξῃ. Ἐξ ν!- 
ἀθ υᾶθ οδδβϑενδνιπαι δά 

,Νοη. 22. ἃ. -- Ιῃ δρθᾳ. οδχ 
ορπαθ δὐλίυπι οὐχὶ ἐσ. : ΟἸτπι 
οὐ διεσ. ἀυοά ἄυο ᾿τδηΐιπι Πᾶ- 
Ὁδηξ πόδ. : Ὀ] χη οὐκ ἐσ. 

. 
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88 ᾿ ΧΡΙΤΙΩΝ ᾿ 
λεῦσϑαι, μία δὲ βουλή. τῆς ᾿γὰρ' ἐπιούσης νυκτὸς πάντα 
ταῦτα δεῖ πεπρᾶχϑαι. εἰ δέ τι περιμενοῦμεμ 7, ἀδύνατον 
καὶ οὐκέτι οἷόν τε. ἀλλὰ παντὶ τρόπῳ, οὗ Σαίχρατες, πεί- 
ϑου μοι, καὶ μηδαμῶς ἄλλως ποίει. 

Θθ6 ΣΏ. Ὦ φίλε Κρίτων, ἡ προθυμία σου πολλοῦ ἀξία, 

οὗτος, οἷος τῶν ἐμῶν 1 

εἰ μετά τιγος ὀρθότητος εἴη" εἰ δὲ μὴ, ὅσῳ μείζων, τοσού- 
τῷ χαλεπωτέρα. σκοπεῖσθαι 
πρακτέον εἴτε μή. ὡς ἐγὼ οὐ 

οὖν χρὴ. ἡμᾶς, εἴχε ταῦτα 
μόνον νῦν, ἀλλὰ καὶ ἀεὶ τοι- 

μηδενὶ ἄλλῳ πείϑεσθαι ἢ τῷ λόγῳ 
». ὅς ἄν μοι δΔογιζομένῳ βέλτιζος φαίνηται. τοὺς δὲ λόγους, 

οὗς ἐν τῷ ἔμπροσθεν ἔλεγον » οὐ δύναμαι γῦν ἐκβαλεῖν ", 
ὀπειδή μοι ἥδε ἡ τύχη γέγονεν. ἀλλὰ σχεδόν τι ὅμοιος φαί- 
γονταί μοι, καὶ τοὺς αὐτοὺς πρεσβεύω " καὶ τιμῶ; οὕσπερ 

ς. καὶ πρότερον. ὧν ἐὰν μὴ βελτίω ἔχωμεν λέγειν ἐν τῷ πο- 
ρόντι, εὖ] ἴσϑε ὅτι οὐ μή σοι ξυγχωρήσω, οὐδ᾽ ἂν πλείω 
τῶν γῦν παρόγτων ἡ τῶν πολλῶν δύναμις ὥσπερ παῖδας ἡμᾶς μορμολύττηται δεσμοὺς 5 καὶ δανάξους ἐπιπέμπουσα καὶ 
χρημάτων ἀφαιρέσει... πῶς οὖν ἄν μετριώτατα σχοποίμεϑα, 
αὐτά; εἶ πρῶτον μὲν τοῦτον τὸν λόγον ἀναλάβοιμεν ", ὃν σὺ 
λέγεις τὸν περὶ 5 τῶν δοξῶν, 

4 
Ν 

Ἶ δῖ. οοἀὰ, ορῖ. ρεο 
δὶ δὲ π.: εθ4 Ἐϊοϊημ8Β νἱάθιων οβ᾽686 δὲ δ᾽ ἔτι," νογεϊι ΘηἶΠ), 
δὲ αμέότ ένα ἐἑαγἄαχπμς, 

, 8. γιά, 1πὰ, ἥμόρ. 
8 Ἑυροβίυο -- δρυὰ υθηι ἔῃ Ῥεέδορ. Ευδηρ. 43, 6. Ῥ.651. Ἰορίτιιν Ἰοσυδε ὁ φίλε Κρίτων, 1ηε, 5, 6. δος δὰ δ νυ καὶ τῶν ἐναγείων 58. 8, --- ἨΔ. Ὅοι ἐκβάλλειν, Ν 
8 σι ὰ, πὰ] 

4 Ἐ.60Ό. δεσμούς ἔς καὶ θα». 
-- (οποιίειοσῖο: τῶν πολ-- 

δύναμις μορμολύττηται ἧ- μᾶς, ἐπιπέμπουσωα πλείω , δι- 
"σμοὺς κ, τ. Δ. 

8. γιὰ, πὰ. 

ὁ οχ λόγον Πίς ποι ἐπάϊ- 

πότερον καλῷς ἐλέγετο. ἐκό- 

οδῖ πέϑρτασι αἰΐαυιδπι (εἶο. 
Ὠΐθ ταϊτοοϊηλιίξουθιι: 90 
δηΐτι αὶ ἐ 

᾿ἑκάςοτε" ΑΝ ἴοσιωχε, ᾿ φωμαφε, 
Θηστι (εἰσ αεεγὶδ). ἀθ ορὶ- 
τιϊοιῖδιι6. Ἐδερίοἱε ϑηΐπι 80 
ογδίθθ 98, {πι88 δ Ἠοπιΐημπι 
ΟΡΙΠΙσοΩΘ ταϑίυθηδα διδὲ ἀΐ" 
ποδὲ Οὐο ὅδ. 3, ἴπ ἢυπο δῦ. 
ἴθπι δρηδπι Ῥγαθέογθηα υἱί- 
4.6 ξΐτ Ἰϑοῖῖο Ἐπ5θ δηλ τὸν 
περὶ τ. δ. δὲ ᾿Ἰαπε Ῥνέπιμπι, 
φματα ἔμ αξέϊρεΐ φιιαεείι. 
οπόπι, φμαδ δε εἷδ᾽ ορέπίοηῖ- 
διω, γείγοξδιπις (ρέαξαπην- 
4μ6) απ γδοῖδ τοι “ἐαξμδο.. 
γέπιτς θῖο. [1θτὶ Ῥ]δίοη! ο- 
ταϊταπὶ «δεῖ, τόν. --- ὙοΣθὶδ 
διυῖθπι πρῶτον μὲν ἴα αυϊά σαι 
Ὧ1Η11 σοβροηάοι, δϑὰ κορρίμη- 
ἕως δὰ ἰηξγα ς. 8, (ὧν πρὸ: 
τον μὲν) εἰδιίτασυιθ δθσᾶ 18] 
4υδοδῖῖο. δ δ) υηρίτιν Ῥδ: ἀλλα 
μὲν δή. 

. , ΓΥώ- 
͵’ 



ἈΡΙΤΏ Ν, 89 
φοτε, ἢ οὗ 1, ὅτι ταῖς μὲν διξ τῶν δοξῶν προσέχειν ἐδγ 
γοῦν, ταῖς δὲ οὔ ἢ πρὶν μὲν ἐμὲ δεῖν ἀποϑγήσκειν, καλῶς, 
ἐλέγετο, νῦν δὲ κατάδηλος ἄρα ἐγένετο, ὅτι ἄλλως ἕχεκα 
λόγον ἐλέγετο δ, ἣν δὲ παιδιὰ καὶ φλυαρία ὡς ἀληϑῶς. 
ἐπιϑυμῶ δ᾽ ἔγωγε ἐπισχέψασϑαι, ὦ Κρότων, κοινῇ μετὰ σοῦ, ἁ. 
εἴ τί μοι ἀλλοιότερας φανεῖται, ἐπειδὴ ὧδε ἔχω, ἢ ὁ αὐτός, 
καὶ ἐάσομεν χαίρειν, ἢ. πεισόμεθα αὐτῷ. ἐλέγετο δό πῶς, 
ὡς ἐγῷμαι, ἑκάφοτε ὧδε ὑπὸ τῶν οἵομένων τι λέγειν,. ὥσπερ. 
γῦν δὴ ἐγὼ ἔλεγον' ὅει τῶν δοξῶν, ἃς οἱ ἄνθρωποι δοξά- 
ζουσι, δέοι τὰς μὲν περὲ πολλοὺ ποιεῖσθαι, τὰς δὲ μή. τοῦ- 6. 
τὸ πρὸς ϑεῶν, ὦ Κρίτων, οὐ δοκεῖ καλῶς σοι λέγεσθαι; . 
αὺ γὰρ, ὅσα γε τἀνθρώπεια, ἐκτὸς εἶ τοῦ μέλλειν ἀποϑνή- 

ἐσκειν αὔριον, καὶ οὐς ἄν σὲ παρακχροήοι ἡ παροῦσα ξυμ 
φορά. σκόπει δή. οὐχ ἱχαγῶς δοκεῖ. σοι λέγεσθαι, ὅτι οὐ Ε, 
πάσας χρὴ τὰς δόξας τὰς τῶν ἀνθρώπων " τιμᾷν, ἀλλὰ 
τὰς μὲν, τὰς δ᾽ οὔ; οὐδὲ πάντων, ἀλλὰ τῶν μὲν, τῶν, δ᾽ 
οὔ; τί φής; «ταῦτα οὐχὶ καλῶς λέγεται; ἈΡ. Καλῶς. ΣΩ. 

Οὐκοῦν τὰς μὲν χρηςὰς τιμᾷν, τὰς δὲ ἠἀονηρὰς μή; ΚΡ, 
Ναί. ΣΩ. Χρηζαὶ δὲ οὐχ αἷ τῶν φρονίμων, πονηραὶ δὲ 
αἷ τῶν ἀφρόνων; ΚΡ, Πῶς δ᾽ οὔ; ΣΩ. Φέρε δὴ, «πῶς 
αὖ τὰ τοιαῦτα ξλέγετο; γυμναζόμενος ἀνὴρ καὶ τοῦτο πράτ- 
τῶν, πότερον παντὸς ἀνδρὸς ἐπαίνῳ καὶ ψόγῳ καὶ δόξῃ 
Σὸν νοῦν προσέχει, ἢ ἑνὸς μόνου ἐκείνου ὃς ἄν τυγχάνῃ ἴα- 
τρὸς ἢ παιδοτρίβης. ὦν; ΚΡ, Ἑνὸς μόνους ΣΙ. Οὐκοῦν 
φοβεῖσθαι χρὴ τοὺς ψόγους καὶ ἀσπάζεσθαι τοὺς ἐπαίνους 
τοὺς τοῦ ἑνὸς ἐκείνου, ἀλλὰ μὴ τοὺς τῶν πολλῶν; ΚΡ, 
4ηλαδή. ΣΏ. Ταύτῃ ἄρα αὐτῷ πρακτέον καὶ γυμναςέον, Ὁ. 
καὶ ἐδεξέον γε ' καὶ ποτέον, ἥ ἂν τῷ ἑνὶ δοκῇ τῷ ἐπιράτῃ 
καὶ ἐπαΐονει μᾶλλον ἢ ἥ. ξύμπασι τοῖς ἄλλοι. ΚΡ Ἔςι 

Τ Ψοῖθὰ ἢ οὔ τιοῖ δρθϑοῖδηξ 8. Ψ. πὰ. ἄλλως. 
δὰ ἑχάροτε' 60 ϑηΐπι Ῥοσίϊ- 

πθηῖ αυδθ βοαῖς πῖοχ, 9. ΑἸέοχιπι τὰς οὐ. Ρ οἷ ῆρ ἢ πρὶν μὲν κι τι Δ. --- δο δὰ τος τ ο , 
χαλᾶς. Τα ἐρὶτνϑ Ῥοημηῖυ:, ἐπεοσυὶ Θ᾽ Νίπά, 2. εἴ εχ Ξυ-᾿ 
Ῥθηθ, 8 Ὥοῃ ὕθηθ, δῇ εθηὶ- ϑΝ 
{0 διιῖθὰ συλάθπι θ656, πυ6 -Ν πον, 
δυῖθια τηδ]6. Ροδίσθισυπι ος. “ ὙΙἃ. ἀθ (ΑἹ γέ, σπορὰ 2ο- 
οὑπὶ Ἰοηΐ χιδάδη; ἐγείϑίοῃθ νυᾶπλ οἶδδδϑίι "1 56:10 ΔΙ 
Ῥγοΐοτι ϑοοζδῖθθ, αὐᾶπὶ ἀξ οοπράϊυϊξ, Ἡοΐηα, δὰ Ηρ. 
ΠΟῺ δίδιλπι δϑηξ θη πολ Σ:Ωδ). 47. 
1ῃ. δῖγρο ᾳυδϑοίνοζιηὶ, 

8. δὰ 



’ 

90 ΚΡΙΤΟΣΝ, 
ταῦτα, ΣΩ, Εἶεν. ἀπειϑήσας δὲ τῷ ἕμὲ,, - παδ᾿ ἀξιμάσοι 
αὐτοῦ: τὴν δόξαν καὶ τοὺς ἐπαίγους, τιμήσας δὲ τοὺς τῶν 
πολλῶν λόγους “. καὶ μηδὲν ἐπαϊόντων, ὦρα οὐδὲν κακὸν 
πείσεται; ΚΡ, Πῶς γὰρ οὔ; ΣΙ. τὶ δ᾽ ἔφι "τὸ καχὺν 
“τοῦτο, καὶ ποῖ τείνες, καὶ εἰς τί τῶν τοῦ αἰπειϑοῦντος; 
ΚΡ Δῆλον ὅτι εἰς τὸ σῶμα. τοῦτο. γὰρ Διόχλυσε ΣΏΩ, 

ς. Καλῶς λέγεις. οὐκοῦν καὶ τάλλα, οὗ Κρέτιον, οὕτως, ὅκα 
μὴ πάντα διίωμεν. “μαὶ δὴ καὶ περὶ τῶν δικαέων ὃ καὶ ἀδί 
κῶν, καὶ αἰσχρῶν καὶ καλῶν, «καὶ ἀγωθῶν καὶ κακιῶν, περὶ 
ὧν Ῥὺν ἡμῦν ἔξιν ἡ βουλὴ, πότερον τῇ τῶν "πολλῶν δόξῃ 
δεῖ ἡμᾶς ἔπεσϑαι, ναὶ φοβεῖσθαι αὐτὴν, ἢ τῇ τοῦ ἑγὺφ,: ἐσ 
τὶς ἐσὶν. ἐπαΐων, ὃν δεῖ καὶ αἰσχύνεσθαι καὶ φοβεῖσθαι μᾶλ- 
λον ἢ ξύμπαντας τοὺς ἄλλους; ᾧ εἰ ᾿μὴ ἀκολονθήσομεν, 
διαφϑοεροῦμεν ἐκεῖνο καὶ λωβησόμεθα, δ᾽ τῷ. μὲν. δικαίῳ βϑ- 
τιον ἐγέγχετο, τῷ δὲ ᾿ἀἰδίμῳ δὐγχιύόλλυτο “; ἢ οοὐδέν ἔξει τοῦ- 

δτυ; ΝΡ, Οἶμαι ἔγώγε," ὦ Ξώκρατες '. «Σ.1 Φέρε δὴ, ἐὰν 
τὸ. ὑπὸ. τοῦ ὑγιξινὸῦ μὸν βέλτιον γιγνόμενον, ὑπὰ τοῦ γοσώ- 
δους δὲ διαφθειρόμενον,᾽ διολέσωμεν πειθύμεγοι μὴ τῇ τῶν 
ἐπαϊόντων 

, 

ες ὰ Ὀοάά. ΟἸαεῖς. -ψη.- 
1 Τυρ., δ. Ψυΐφξο ἀθοοὲ 
Δ γους." 

8. ἀρυά ΤΉΘοδοχοι. --- ἕὰ σὰς 
2. . 8 “λλην. παϑημ. ϑεραπ. 

᾿ . 2 Ἰδτυς μἷο ἐπάϑ Η καὶ δὲ 
καὲὶ Ἰοῤίτων υδϑαυθ δὰ δ7χωλλυ- 
τὸ --- θεῖ τῶν δικαίων τε καὶ ἀδ. 

4 Ἡσσιῖπι Τπιρδιξδοἐοείτ ΡῬΆ- 

ἀἰσάαα Πδηο ποθτπῆ 
ἴδηι, 8: ΘΙ ΟΔΓΙ 11118 ἀϊοῖα 4118 6- 
ἀδπι 1 ΠΟ] ΟἽ 118 ἰθι ρου πι, 
δΡΟΥοσιιπι, 6υλῆι8 δὲ Οὐο 
ληϊογβιδοσιῖ, αυᾶθααθ ᾿ος ᾽οδ- 

116 πιᾶχῖθ χϑϑριοιδηίηγ: ν. 
3 6. Ῥ. 844. ὅ5Θη8ι8 ᾿ἴδ 6116 
οτοῖ πιο ἔργ, ρϑβϑιπαδθλ., 
πιὰ 1ὰ, αποά ΤῈ δου ἐδ ῖϑ 
1111} Ποδβῖγι8β αἰϊσεδαγιμε ἢιιδῖο 
τΔ6]1:|8 ΠΟΥ οἷο," 006 4υδ]:- 
διι85 ἱπιρθεξδοιῖβ νι ἀθ 81 
Μίϑῃο. 25. ποῖ. 1. ϑεὰ 11}}8 
αυϊάδιῃ Ὑϑϑρίοσ πί  ἔρτθ δθῖ- 
ΣΏΟΠ 65 Ρϑ.}1ὸὺ δηὶθ Δ :ιϑάθηι 
ἐπιτο]οουΐοειθιι8 Πδθε, 

Πδο πρόπιϊπὶ χϑδάϊ- ἡ 

ΓΆ" 

Ἐχ- 

δόξῃ 4,. ἄρα βιωτὸν ἡμῖν ἔπι διεφθαρμένου αὐ: 

ΘΠΡΙ18 σον, ἄμα δος εἰ 
4υο ςοἸ]]οημῖα μειάσηι, μθὶϊὰ 
ὅχ δι ΘΥΣΟΥΙΡῺΒ ΥἹΧ Τθπιοῦδίᾶ 
ἢδο 5δ0ῖα τϑιυρονῖὶβ ἔουπιᾶ 10- 
ἀϊοθηΐαν, 81:18 ἀοοθιαν. Τὰ 
ΘῈ. ἕπῃ πδὸ ἐχγρῆλοδίίοηθ πυηὺ 

᾿δοσυΐθδοο, ὥθαμ6 6 ΘΟ 10Π68 
ἝἜΒεοοασογοεὶ, ἐγένετο --- ἀπόϊ- 
λυται, νϑγῖοζδηςν δοζιρίυχαπι Ἔχ’ 
Τ᾽ δοαγῖ δαρ] 8 ΘΧΡΘΥΙΔΓ. 

δυν͵ μά. οἴεσθαι. 

1 Ἐϊοΐηνι8 νοσεϊι: ἐπιρογ - 
γιατ Ῥοείμα, φίαπι ΡΟ ΟΥΠ 
“εεμεὶ ἐμάξοία, ποι τῃ8]16. [δὶ 
ϑιτῖτηι ῃσο ἴοοο αυσάόαπι 571’ 
ΏγΕΘΟΒ δῖνο Ἡγρογθδῖ (8ς ο. 
Ασιδῖορβ. Ρ]ιὶ, 259.) δθηυξ 

ΡτῸ τῇ τῶν μὴ ---, ου]ι5 ἘΣΘ 
ἴπσι 81:πι}}6 μαροὶ Χϑηορῆ, 
ἐπιοσ. 8, 9, 6. τὸ δὲ ἀγνοεῖν 

ἑαυτὸν καὶ μὴ ἃ οἶδε δοξάζειν 
τι καὶ οἴεσθαι γιγνώσκειν»γ ἐ7" 
γυτάτω μανίας ἐλογίζετο εἰ») 
Ὡ-τῬτο καὶ ὦ μὴ οἶδε. ΕἸΘ0Η. 
Ἀϑοῖδιιϑ, ὧὲ ὥυπα πΗδὶ Ἕ 

͵ 
Ν 



ΧΡΙΤΙΩΝ οι 
τοῦ; ἔξι δέ ποὺ τοῦτο φῶμα "' ἢ οὐχί; ΚΡ, Ναί. ΣΩ͂Σ. 
᾿Αο᾽ οὖν βιωτὸν ἡμῖν ει, μετὰ μοχϑηροῦ «αὐ διεφϑαρμέψοῦυ. 
σώματος; ΚΡ, Οὐδαμῶς. ΣΩ. ᾿“λλὰ μετ᾽ ἐκείνου ἄρα. 
ἡμῖν βιωτὸν διεῳϑαρμένου ὃ " τὸ ἄδικον “μὲν λωβᾶται, τὸ. 
δὲ δίκαιον ὀγνίχηαιν;. ἢ φαυλότερον ἡγούμεθα εἶναι. τοῦ σώ-. 
ματος ἐκεῖνο, ὅ,τι ποτ᾽ ἐςὶ τῶν ἡμετέρων, περὶ ὃ ἣ τε ἀδι- 

48, κέα «καὶ ἥ δικαιοσύνη ἐςίν; ΚΡ, Οὐδαμῶς. ΣΏΩ. ᾿Αλλὰ ὑμ- 
μεώτερον; ΚΡ, Πολύ γει ΣιΏ. Οὐκ ἄρα, ὦ βέλτιςε, πάνυ:ς. 
ἡμῖν οὕτω; φροντιςέον, ὅ,τι " ἐροῦσιν αἱ πολλοὶ ἡμᾶς, ἀλλ᾽. 
ὅ,τι ὃ ἐπαΐων περὶ τῶν δικαίων καὶ ἀδίκων ὃ εἷς, καὶ αὐ- 
τὴ ἡ ἀλήθεια. ὦζε πρῶτον μὲν ταύτῃ οὐκ ὀρθῶς εἰσηγεῦ, 
εἰσηγούμενος τῆς τῶν πολλῶν δόδηφ δεῖν ἡμᾶς φροντίζειν, 
περὸ. τῶν δικαίων καὶ καλῶν καὶ ἀγαϑῶν, καὶ τῶν ἐναντίων. 
ἀλλὰ μὲν δὴ, φαίη γ᾽ ἄν τις, οἵοίτε γ᾽ εἰσὶν ἡμᾶς οἱ πολ-- ἁ. 
λοὺ ἀποκτιννύναι" δῆλα δὴ καὶ ταῦτα. ΧΡ, Φαίη γὰρ ἄν, 
ὦ. Σώκλρατες δ. Σ,. ᾿4ληϑῆ. λέγεις, ἀλλ᾽, ιὦ θαυμάσιε; 

ἴωυγ, υἱζοηιι9 ἴοοσο ροδὲ σθπι συ οοὐϊοιηι διμοϊογσίδῖθηι ρι:- 
δΓ μή ποβδῖδπι, δ]ίθγιαι τηθ-ὀ ἴο. Εἰ ἔλο]τυ8 18 ἃ ΠΌτΑΥῖο 
τὰπε οορδῆομθ βυρῥιθῦμε ἸΕρΊΤΩΓ διΡΙοχ δΥ]ΠΔ0ὰ το, 

Ῥος ἀλλά: δρυά Ρδίοηθπι, ἀυδπι οταϊτεας 001 ἀυρ]ϊοαὶδ᾽ 
ἀλλὰ τῇ τῶν μὴ ἐπαϊόντων, ἀρμιὰ δεέ. Ιιορτῆπιαπα δυΐθπὶ Θ880 
Χοπορδβοηίθσι, ἀλλ᾽ ἃ μὴ οἷ. ἴπ 1ΔΠΠ θὰ πορίθοϊαπι ἀγάου] 
δεν. Αἴσυθ ἰπι ο δθηδσὶ συἱὸάϊπιιθ ἐμ 
οἰΐδμλ Ἐ. Ἀ. Ζαπβο (ἴὰ 80Ρ9- 
οἶτα, οτιῖ, ὅπ Οὐποπθπλ 1,108. 
4821. 89.) Ῥ]δἴοιβ Ἰοοιπλ 6Χ- 
ῬΙϊουτ: δ᾽ΐοσιπι δυΐθπλ Χ θηο- 
ῬΒομΕῖβ ἐϊὰ οοτχῖροηάυτα ρῥυῖδᾶὶ 
1άσε, τἴ, σοἶτᾶ σοάϊο605, πον 5.- 
δῖ Ὡς ΘΟαὐϊϊούδα ἐθοθσιηῖ, 
ἃ μὴ οἶδε. Ἐπ ἢοςα αυΐάοπι 
ὨΟῺ ΤΖϑοῖθ ἔδομιι 8886 ΟῚ 
᾿ιδϑβιϊδῃῖοσς ργοηνηῖο, Αἱ δὶ 
4υῖδ ἄθαυθ 1η ΕἼΒΟΠοσῖ Ὡθαι19 
1 ποελῖγα σαῖτουθ δοχυϊθδβοδὲ 
86 συὰθ πιθῃΐθ διιρρ]θηάδ᾽ 
6586 ἀϊχῖπηυϑ, ΠΣ υδυιοσ τι υἴΓ0- 
Ῥίυθ νιἶο, οὗ δοπιοθοξοΐφω- 
ἔοπ ὁχεϊάδεα σοπξθηοτιῖῖ, 18 

. ὅθ Δάνοχβδχζιιι Ἀπ ΒΑ ΘΌΙ. 

5 ἘΪΘΟΠοΣς οἱ ΒΘΚΚΚΟΡ τοῦτο 
τὸ σῶμα: αυοὰ φαδτιαιιδμα ἰπ 
ορίπιῖ8 οοὐά. ΟἸδεῖς. Ἄόη. Π, 

αὖ, 41115 ἱπινθηῖϊιαι δϑῖ, 16- 
γοπὶ ἰδηιθη ἴῃ 1Α]1δ.8, σιι8}6 
οοἱ τὸ ροεῖ τοῦτο, γ6] ορίτπ2ο- 

Θηοθ δ. 7. α, 

3 1 δὶ Ρ] αἴουῖθ ΠΑΡθηξ ᾧ. 
δ8οὰ Επ56}». ὅ, τὲ διορηδηιϑ᾽ 
Ἰοσοάάσα σοπ͵θοθεαῖ, σϑοῖθ. 
Νπι οὲ νϑῦριυπὶ λωβᾶται, οἱ 
νουρητ ὀνίνησιν τϑαιῖρῖῖ πυπ 6 
οἄδι5. Βοεπτυΐτηυβ ἱριίυτγ: 
ΕΙΘΟΗ͂. Ῥτοθυπι αυΐϊάδπι 6586 
λωβαάσϑαΐ τινε ἄοςσοῖ Ῥητγγηὶῖ- 
Ὁι8 ΒΟΙΚΘΥΙ Ὁ. 50. δϑά ἢϊα 
υὔϊαυθ ῥγδοξογθη δ Ἰθοῖο Εἰι- 
860. αυδηὶ δὲ ἀἄδυιξ οοὐά. 411- 
αυοῖ δ1Δ} 1} δυτηῖ, οὐἴχιυθ οοἱξ 
υδι8 νΟΥΡῚ ὀγέγησι»,) δὲ ἱρδῖυδ 
λωβᾶσθαι 3. 1. . 

4 (οὐά, ορῖϊπιϊ τέ., Ουοᾶ 
Ῥζοθιιπι 6880 ροΐθβ᾽ πο ΟὗὉ- 
ϑιδηῖθ ἔοσιβα ὁ):6 ἴῃ ΔΙίθσο 
ΘΠΛΌΣΟ. 

 Ἧλδϑθο δεῖ σρῃπβίδῃ8 1ιδχο- 
ζιυῦλ οπιῃηϊύάπι θεοῖο. δ856ὰ 
'ὅππ Ελοϊηυ υἱ το α δοοταδῖς 

γνϑερα 



ἰπν 

92 ΚΡΙΤΩΟΩΝ, 

οὗτός τε ὅ λόγος ὃν διεληλύθαμεν, ἔμοιγε ϑοπεῖ ἔτι ὅμοιος 
εἶναι καὶ πρότερον δ. καὶ τόνδε δὲ αὖ σκόπει, εἰ ἔτι μένει 
ἡμῖν, ἢ οὔ, ὅτι οὐ τὸ ζῆν περὶ πλείξου ποιητέον, ἀλλὰ τὸ 
εὖ ζῆν. ΚΡ, ᾿Αλλὰ μένει. . ΣΩ. Τὸ δὲ εὖ καὶ καλῶς καὶ 
δικαίως ὅτι ταυτόν ἔςι, μένεε ἦ οὐ μένε; ΚΡ, Μένει. 

ΣΙ. Οὐκοῦν ἐκ τῶν ὁμολογουμένων τοῦτο σκεπτέον, 
πότερον δίκαιον͵ ἐμὲ ἐνθένδε πειρᾶσθαι ἐξιέναι, μὴ ἀφιέν- 
των " ᾿Αϑηναίων,. ἢ οὐ δίκαιον" καὶ ἐὰν μὲν φαίγηται δί- 
καιον, πειρώμεθα" εἰ δὲ μὴ, ἐῶμεν. ἃς δὲ σὺ λέγεις τὰς 
σχόψεις περί τε χρημάτων ἀναλώσεως καὶ δόξης καὶ παίδων 
τροφῆς, μὴ ὡς ἀληϑῶς ταῦτα, ὦ Κρίτων, σκόέμματα ἢ τῶν 
ῥᾳδίως ἀποκτιννύντων καὶ ἀναβιωσκομένων γ᾽ ἄν 5, εἰ οἷοί- 

. τε ἦσαν, οὐδενὶ ξὺν γῷ τούτων τῶν πολλῶν. ἡμῖν δ᾽, ἐπε- 
δὴ ὁ λόγος οὕτως αἱρεῖ ὃ, μὴ οὐδὲν ἄλλο σκεπτέον ἦ, ἢ 
ὅπερ νῦν δὴ ἐλόγομεν, πότερον δίκαια πράξομεν καὶ χρήμα-. 
τα τελοῦντες τούτοις. τοῖς ἐμὲ ἐνθένδε ξξάξουσε καὶ χάρι- 
τας", καὶ αὐτοὶ ξξάγοντές τε καὶ ἐξαγόμενοι, ἢ τῇ ἀλη 

γοῦῦδ οὐτὰ (ιϊοῃ!ϑ σοι δία 
ἦια Θχρυθδβὶδδοῖ: Ν᾽ ἐπίξγ' τὶ τ 
ἀϊοὶ ἑά ρμοξεεε, ο. 8.9 Οοτηδ- 
ΣΙ ΒεΆθοῦ 1ὰ οοχδίϊταϊ: ΖΡ. 
“4ηλαδὴ καὶ ταῦτα φαίη γ᾽ ἂν 
εις) ὦ Σ. αυοά ἔῃ ἰοχίιηι Σ6- 
οορίὶ -ϑέθρπδηιϑ δὲ ροβὲ θυπὶ 
811. ΑἴσιΣ ἀθέσσεθσθ θοὸ8 ἀ9- 
Ῥοῦρδὶ ορίπδ 1114 δέβεπλδπαὶ 
ἔοτιλα τὸς γάρ (νὶά, [Ιη4.νν 
αὐυδηὶ το 6 δρίδηι δι ρΘε]οσΣ- 
Ὅυ8 ξοτειϊο θυγοσὶ δο]οθῖ 
τιθυθῦδης 1111, Ἀθη δ 1ρὶ- 
ἴω δουρίυζα σοάϊοιπι θὲ ἀ18- 
ἰμηοῖθ βοσι ϑηάυπ, δῆλα δή. 

149 Ἡοϊμάοτῆυπι δὰ Ῥχοῖδρ. 
ἄνιῖε, ορίΐπιθ Θοοσθῃΐθαι ΄ιιδῶ- 
ἂρ δομᾶ δὲ υ11}}18 δἱξ βοσιρῖι" 
σὰ δηλαδή, χυδάο Ὡοῃ ᾿ΐθμ,. 
Τι1ἃ ΟΘΩ σϑοῖθ δουιθέϊυν οἱ ἀξ... 
εἰἰηρσυΐίωςΣ ἴῃ Αὐδιορ μβδηῖθ Ὗ Φ- 
δρΐδ ἀλ1. . 

Εἶτα δῆτ᾽ οὗ πόλλ᾽ ἕνεςι ϑει- 
νὰ τῷ . ἥρᾳ κακὰ . 

, “ηλαδή; ζῶ οἷν γε τούτω τὸν 
παλαιὸν δεσπότην 

Πρὸς βίαν χειροῦσιν. 
εὐπὶ 8016 νϑχ δἷὲ τδῖΐο ᾿ᾶθο: 

᾿ 

Εἶχα δῆτ᾽ οὐ πόλλ᾽ ἔνεςι: δει- 
νὰ τῷ γήρᾳ καλά; , 

δῆλα δή. καὶ νῦν γε τούτω 
κ. ξ. ἃ. 

Ῥοδρὶοΐ διυῖθαι πος σοδῖγο ἰσ- 
3ο νοτῦδ Οὐοηῖδ Φ. 3, 6. πιο. 
ὩὨΌϊτΙ5 101. 

. 6 Θ ΒροοΪοοο συΐ :πάθ ἃ 
ϑίθρῇδηο δὶς ᾿οροράῖισ, οὕ- 
τός γε ὃ λ. --- δοκεῖ ὅμοιος - 
ψαὶ τῷ τέ νι, ἔχουχ- 
δι 4 Ἦ, ὩΡὺ Ῥοείμανίπη. . 

4 (οὐ. ΤΡ, ἐφεέντων, Ῥέ᾿ 
γιξεεετείδα:. γιά, δὰ Αἰςῖ.1, 
8. ΟΧΊΓ. ᾿ 

Ἔν, πὰ, ἴη ὧν. 

δ'ν. Ιηά. λόγος. 

4 Ἅοερυμι τελεῖν ἰδηΐυτη Ὧ0΄ 
πιϊηΐ χρήματα δοοοπιπιοάδίυαι 
οδϑῖ, ὩΟῺ ἐξοαι Ὡοσὲῃ Ζαριτας 
τιᾶτπὶ χάριεν ἔχειν ἀἰοιῖας εἰ μ’' 
δέναι οἱ προσειδέναι οἱ ἀποῦν 
δόναι, οἴίδτα ἐκτίνειν, ποᾺ ν 



Ὁ 
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ϑείᾳ ἀδικήσομεν ταῦτα πάντα ποιοῦντες. κἂν φαινώμεθα α. 
ἄδικα αὐτὰ ἐργαζόμενοι, μὴ οὐ δέῃ ὑπολογίζεσθαι οὔτ᾽ εἶ ΄ 

᾿ ἀποϑνήσκειν. δεῖ παραμέγοντας καὶ ἡσυχίαν ἄγοντας οὔτε. 
ἄλλο ὅδτιοῦν πάσχειν πρὸ τοῦ ἀδικεῖν. ΧΡ, Καλῶς μέν μοε 

. δοκεῖς λέγειν, οὐ ΣΣωάκρατες" δρα δὲ τί δρῶμεν. ΣΩ. Σκο- 4, 
πῶμεν, οὖ ̓γαϑὲ, κοινῇ. καὶ εἴ πὴ ἔχεις ἀντιλέγειν ἐμοῦ λέ: 
γοντος, ἀντίλεγε, καί σοι πείσομαι" εἰ δὲ. μὴ, παῦσαι ἤδη, 
ὦ μακάριε, πολλάκις μοι λέγων τὸν αὐτὸν λόγον, ὡς χρὴ 
ἐνθένδε ἀκόντων ᾿Αϑηναίων ἐμὲ ἀπιέναι.. ὡς ἐγὼ περὲ πολ. 
λοῦ ποιοῦμαι πεῖσαί σε ταῦτα πράττειν, ἀλλὰ μὴ ἄκοντος 5 

- 

ριν τελεῖν. , 86 ὑπυπι νεεδαπι , πη οοὐὰ, μετπιμίδεῖο 6γ}18δ8- " 
ϑΘέῖϊδπι ἃ ΟΟτὔἴδϑοῖβ δαήϊ δοϊοὲ νἀ, Ἰηά, δὰ 
Ρἰυτθυ8 οτΣηλρθι5, αιιο 60- 
ΠῚ ὨῺΣ 9 οὐΐ δαἀ)μποῖυ πε ὁπ, 
Ῥτουσῖθ σϑδροπάθαξ, ου͵]ύϑ 18- 
πλθ6 ὨΟΙ͂Ο ἴδηι ]Δῖ9 ρῥδίθαϊ, 
υἱ οοηῖτηθδϊ ΠΟΙΟΩΘ5 οδἴσδᾶπι 
γνοσθοζιχα, 72}086Θ ΟΘίουῖδ Π0- 
Τα ΏΡι18 ὈΣΟΡΤΙΘ χοδροηδοδῃξ, 
ΡΙΒΟΗ͂. Τὰ 801} 011185 δὰ ἢ, 1], 
ποίϊδιιν : Χρήματα πράττοντες 
ἀντὸ τοῦ. τελοῦντες. αιιδοὶ 16- 
οἴμτι ἔμοσῖς δαὶ πράττοντες 1 
ΡΟΣ ϑγεζοόσϑθ; δια ἀμ} 10. 

δ ἴῃ Σιηρϑάϊιο πος ἴοσοο ηἷ- 
ἈΠ ἀρθσθ Ῥοββιιπι. πῖ81 μὲ ν8- 
ΧΔ8 ΨΔΥΊΟΣΙ, ΓΑΙΊΟΏΘΒ ΔΡΡΟο- 

- δα, ΟΌΔΙΙΗ απ 6 6110 18.161} 
δ.0 ποοπιποάο Ὀγαοζαϊῖιν. 88 
Ἰτοϑδῖ νθεθυπι πράτεεδιν, αἱ ε8θ. 
118 ποιδὶν, αἀιοϊμπι ΔΟσΙΡΘΥΘ 

, ἴοσο ουὐυϑουῃ 9 νΘΓΌῚ νοὶ ἀϊ- 
οἴλοι 8 σαρθίθη 89 (ν. δὰ ΑΪο. 
1, 13.“ ποῖ, ἅ.), πο ρων ρτὸ 
παύεσθαι κι τ. λ., ροιλῖνααι 
ἄχοντος ϑχοιβανϑῦῖ πε δα θη] 18 
μαι δῖδθ οοῃδίγοίϊοηἶβ αὐ8118 
Βουν] 8 ργοίι δὰ δα, 
Ῥ. 354. 1,1ρ8. οἔ, δά Μροη. 22. 
᾿ς. 1. Ἐμοῦ Πδαυθ πείϑ εἰν τι- 

. 9 “ἢ γὰ παύεσθαι, ἄκοντος αὐτοῦ 
ρθεβυδάογθο 8] ΟΣ υὐ ἀδβιηδῖ, 
τὰ ἰδσλθῶ τυ (6 1Ω]511118 δοῖῖ- 
ΟὨ}8 ἀἰδδιιᾶ8ϑδθ ΠΟῺ 81Π).11 Ῥ6γ- 
διλᾶβιιπὶ δῖ 1111. Οὐυτη ἔδοιϊ- 
Ἰιοτὸπε δης σδιϊοπθηι γϑ ἀδ8 
δάορίδηαα ]Ἰθοϊϊξοηθ σοάϊοῖϑ 
Ἰηὰ. 2. ἄχοντα. Οθεῖθ δ8ῖϊ8 

δεῖ ποίιπι αι 801161111118 818 

“ 

ξυτὰ ὃς θὲ α: 
Θεοῦ. Οος. ϑομδοἔοσι. ὄΟιιϊιδ 
δΘΙΙΏΟΩΣ8 2:80] 6.118 81 αἾ60]}" 
οθὲ, 4118 χα Ο ΘΠ 689 σΟΏ« 
δ. 119 ΕἸοΐμος αὶ παροῖς: προ 
εἰ πεῖο, ρεγδμαξδο ἐδ ἦδος 
σα 6Υ6, ποῖ αἰέεπι ἱπρῖξο 5 
Ἦσησ ϑῆσαι 1110 8δηδιιπι θῇ. 
ὁογΘ Ὥοῶ ρῥοΐυϊξ ἰδὲ δυὲ ἐτ,.» 
νϑηϊτ δύξ οογγζοχὶξ :ἴδ: 712 έ- 
σας σε ταῦτα πράττειν, ἀ 
μὴ ἄκοντος (85. σοῦ). ΙΔ ἴ4. ᾿ 
ΘΠ ΘΟ Π.ΠῚ8 :ῃ5ΟΙΘ ΘΕ 
πράττειν ἀϊςίυπι θδδϑὲ 46 80- 
οχαῖθ (βαπι Τδειερατιέδ. Ἐϊοὶτι- 
ἀοτῆθ ςομ οῖθοθδῖ πείσαντα. 

, σε, τ εἴ, Ροσευδάδηο (αιϊ» 
Ἀ1) ἴθ 'ος ἄρϑῦθ, 0 6 7Ὸ 
ζηνο παθ᾽.  Ὑγ)οΙΪδυθ νυ]ρᾶ- 
ἴδιαι 118 1δ11η9 σά  ἀϊάϊξ, οἾΝΔΠΔ 
δᾷο πιδρησπλ ἀϊιοδπι, δὲ ρετὸ 
δι} 886Γ18 τα ξηὶ 118 ἔλοθεγθ, τῆρ«. 
ὅἀο τ πο] θηιι δ᾽ θαι ΔΙ]1ἴ6 
δ θιθυδοῦθσ, ἴῃ αυλγιπε 
τδιοηῖπ αἴτδαυθ πϊδΐ αυϊ- 
ἄδθπι ΠΟῺ 9.- ρῬθιβοῶδ δοογδέ 
6580 νἱάθίυῦ ἰδία πδρὲ πολ-: 
λοῦ ποιαῦμαι: ᾳυοὰ ἐπαϊοβεῖνῆ 
το νογθιλ νϑζὰπὶ νοῖυπε 
ΘδΙοᾳυϊυσ, οὶ 1 -αυοά ἀ:- 
οογθ ξοτίδβδβθ ροίΐθσδξ :462:, 
περὸ πολλοῦ ἂν ποιοίμην εἰ ποῖ. 
σειας ---.- οηΐαχιιθ 8411} ὁγὰϑ 
Θηιθη ἀᾶρδῖ παῦσαι Τὸ πεῖσαι: 
ὩΘΟΘ 5108 ΘΧΘΙΙΡΪ18 θδὲ 1ηῆ- 
πϊθνυβ Ῥόβῖ νοεδισὶ παύειν 
(Υ. διϑρῆ. Τμθ8. 11. 303... ο. 
.. Οὕδιπι σδσοθτλ 81 σ01- 

᾿υπρᾶ8 οὐπὶ ΘΟ ΠΟΏΘ τθπιο- 
τδῖᾶ 



04 ́ ΚΡΊΤΩΝ 
'ὅρα δὲ δὴ τῆς σκέψεως τὴν ἀρχὴν, δέν, σοι΄ ἱωαγῶς λέγηται, 
«αἱ πειρῶ ἀποκρίνεσθαι τὸ ἐρωτώμενον, ἥ ἄν. μάλιζα οὔμει 

40ΚΡ' ᾿“λλὰ πειράσομαι. ΣΩ. Οὐδενὶ ὁ τρόπῳ φαμὲν ἑκχόν- 
, φὰς ἀδικητέον εἶναι; ἢ τινὲ μὲν ἀδικητόον τρόπῳ, τινὶ δὲ 
, οὔ; ἡ οὐδαμῶς τόγε ἀδικεῖν οὔτε ἀγαθὸν, οὔτε καλὸν, ὡς 
πολλάκις ἡμῖν καὶ ἐν τῷ ἔμπροσθεν χρόνῳ ὡμολογήθη; 
ὅπερ καὺ ἄρτι ἐλέγετο δ. ἢ “πᾶσαι ἡμῦν ἐχεῖγαι αἷ πρόσϑυ 
ἁμολογίαι ὃν ταῖσδε ταῖς ὀλίγαις ἡμέραις, ἐχκεχυμέναι εἰσὶ, 
καὶ πάλαι, αὖ Κρίτων, ἄρα τηλικοίδε γέροντες ἄνδρες πρὸς 
ἀλλήλους σπουδῇ διαλεγόμενοι ἐλάθομεν ἡμᾶς αὐτοὺς παί- 

δ. δών οὐδὲν διαφέροντες; ἢ παντὸς μᾶλλον οὕτως ἔχει, ὥσπερ 
τότε ἐλέγετο ἡμῖν, εἴτε φασὶν οἷ πολλοὶ, εἴτε μή; καὶ ἐμ, 
δεῖ ἡμᾶς ἔτι τῶνδε χαλεπάζτερα πάσχειν," εἴτε καὶ πραωὐτερὰ; 
ὅμως τόγε ἀδικεῖν τῷ ἀδικοῦντι καὶ κακὰν καὶ αἰσχρὸν τι)- 
χάνει ὃν παντὸ τρόπῳ 

α, Οὐδαμῶς " ἄρα δεῖ 

δῖα ἄχογντα " βδτπιδιει οθεῖθ Ὀο- 
πυπΣ ἔμεχάδηϊ 1618: περὶ πολ- 
λοῦ ποιοῖμαι παῦσαί σὲ ταῦτα 
πράττειν ἀλλὰ μὴ ἄκοντα, οἱ 

ἔττειν Ὁρἕάπιθ αϊοΐωπι δὲζ 
ὧἀο Οτΐοηθ ποὺ ἀρέπές εἴ 80- 
οτδῖοι αὐοαιο πιοάο δά ἔι- 
ἔδπι οομρο]ϊαῖ, ϑοα οδὲ 811- 
αυδὰ πιοΐοδὶ ἱῺ 816 .,ἰδεὶ- 
πὸ--τὶ ὯΔΠῚ Θβ0Ὸ τηδρηλμα ἀ- 
οὔπι, ἰ6 ἀἰξείσογο ---"". [Ἰιὰ- 
{ι|6 δαυϊάοαὶ χϑύθο δὰ χγδϊξο- 
ὭΘι ὈΓΙΏΣΟ ἰοφρο ἃ 110 ῥΊο- 
Ῥοοιέδῃα. 

ι 4. Του ποῦ φορεῖ δα 
δὰ νοοθιῆᾶ ποιητέον ἰθρίτιν 1Ὲ 
Ἐυϑθῦι: Ῥτᾶρρ. Ευδῶρ. 13,7. --- 
Ὧο Μϑερ ΑΙ: τῷ τέον οὐτὰ Δο- 
οὐδ. ϑυδή᾽οςι!: (ἑκόχκεας ἀδικη- 
τέον) νἱὰ. Οεδπιπι, 5. 184.(121.) 
ΟΒϑ. ἀἅ. -- Ὀθηΐϊχιθ ἀθ τυς- 
19 συᾶδ Θάϊίογος οἱϊηι ἔθοθ- 
ΣΔῺΪ 10. 18 ἢ τινὶ μὲν κ΄ τι ἔ. 
νἀ, ἔχομε, 1 

“ Του] τις κόρος: ὡῤ ποῖ- 
ἔκὶς --- ὡμολογήθη" ὅπερ καὶ 

ες ἄρτε ἐλέγειον ΤΕΥ, Ηδϊπάοις 
δ 6, ἱπάϊοῖο ἸΘοΟΊΟὨ 8 Ελ|56- 
θῖδῆδθ, Ὡδὲ δὲ μὲν Ῥτοὸ ἡμῖ», 

ἙυΒΘΌ1ο οὲ 

᾿ὀχρχθϑδββὶξ οἰΐδπη 

δ; φαμὲν, ἢ οὔ; ΚΡ, Φαμέν. ΣΩ 
ἀδικεῖν. ΚΡ, Οὐ δῆτα. ΣΩ. Οὐλὲ 

ῥοεὶ πολλάκις διλθυμίδγθ οΟ88’ 
δι ὡς πολλάκις μὲν ἡμῖν -- 

ὡμολογήθη, ἀτὰρ καὶ --- Ἐρ0 
ῬΟ Δῃῆοβ ἃ]: συδηΐο ΓΘ]1β10’ 
510. ἔλοῖιιβ) ἰδηῖο ψιι!6π2 αὐ8}- 
ἴο ΟΙπι Ορϑγθ δης οοη]θοίυ- 
τῶπι ὩΟΏ οοπηηπιθηόο : δθὰ 1 
νυ] ραῖα Ὡοπ τρᾶρὶ8 ΒΟΟΪΘ δ0- 

ιἶθ600.,), δῖνθ πιδῆογοιι δοΐθ 
ὅπερ δῖνΘ πιϊηοχϑῖν ἴηΐθγρυ- 
οἴοηθηβ ρϑηδδ. 864 ξοτγίδιϑθ 
ὩΟῺ πορροηὰδ ]Ἰ6οῖῖο 4188 
ἴω αἰἰρυβάδλπι οοὐά, νοῖϑὺ 
ἐλέγετο δυρθτβοτιρῖα θεῖ; ἐγένε" 
το. τὰ ὅπερ τοξογϑμάυαι 10’ 
τοῖ δὰ δοϊυπὶ νϑεδιπι ὦμολθ- 
γήϑη. ἸἈδδρίοοσθ δυΐθαι Υἱάθ- 
ἴων ϑοοταῖββ ἀϊοῖδ διιργᾶ ὅ. 8, 
οΟχῖγ, δ 6. 9. ς., 

8 51. ΟΡΈΩΙ οἕ ῥἱυεῖπι οππὶ 
ϑιοῦδθο (δρυά 

ἄχθη ἴῃ Ἐοΐορ. Ἐπὶ. 10. Ῥ..129, 
βιιηξ νϑῦρὰ Ἠυ͵ὼϑ ὉΔρΡΙῸ9 ὁμῶς 
τόγε ἀδικεῖν ἀβαιι6 δὰ ἀλληλιν 
τὰ βουλεύματα). ϑέορ δηι9 
ουαΣς Ῥδτῖθ οοὐα, τυγχάνειν ὃν) 
Ῥϑηῃάθῃβ ἃ 866. φαμεν" συο 

ἸΟΙΏ 118. 

4 Ἐχίδι ἢϊς ἰοουδ υϑμθ δὰ 
πάσχῃ ὑπ᾽ αὐτῶν 8Ρ. Προ 



ΚΡΙΤΗΩ͂Ν. ΟΟ 98 
ἀδικούμενον» ἄρα: ἀνταωδριεῖν, ὡς. οἱ πολλοὶὲ οἴογψερι, ἐπῳδή 
γ)ὲ οὐδαμῶς δεῖ ἀδικεῖν, ΚΡ, Οὐ. φαίνεται, ΣΦ, Τί δα 
δή; καχουργεῖν δεῖ, ὦ Κρίτων, ἢ οὔ; ΚΡ. Οὐ δεῖ δήπου, 
οὦὁ Σώκρατες. ΧΩ. Τί δαί δ; ἀντικακουργεῖν κακῶς πᾷ- 
σχοντα, ὡς οἱ πολλοί φασι δ, δίκαιον, ἢ. οὐ δίκαιον; ΚΡ. 
Οὐδαμῷς «Σ,. Τὸ γάρ που κακῶς ποιεῖν ἀνθρώπους͵ τοῦ 
ἐἰδικεῖν οὐδὲν διαφέρει. ΚΡ, ᾿Δληϑῆ λέγεις. «Σι(2. Οὔἴτε ἁ. 
ἄρᾳ 1 ἀἀγταδικεῖν δεῖ, οὔτε κακῶς ποιεῖν οὐδένα ἀνθρώπων, 
οὐδ᾽ ἂν ὅτιοῦχν πάσχῃ ὑπ᾽ αὐτῶν 8. καὶ ὅρα, ὦ Κρίτων, 
«αὔτα καϑομολογῶν " ὅπως μὴ παρὰ δόξαν ὁμολογῇς. οἷ- 

͵ 

δα, γὰρ ὅτι ὀλίγοις τισὶ ταῦτα καὶ δοκεῖ καὶ δόξει. οἷς οὖν 
οὕτω 15 δέδοκται καὶ οἷς μὴ, τούτοις οὐκ ἔξι κοινὴ βουλὴ, 
(ἀλλ᾽ ἀνάγκη τούτους ἀλλήλων καταφρονεῖν, ὁρῶντας τὰ 
ἀλλήλων βουλεύματα. σχόπει δὴ οὖν καὶ σὼ εὖ μάλα, ὁ. 
“τότερον κοινωγεῖς καὶ ξυνδοκεῖ σοι, καὶ ἀρχώμεθα ἂν- 
τεῦθεν βουλευόμενοι, ὡς οὐδέποτε ὀρϑῶς ἔχοντος οὔτε τοῦ . 

ἂν 

Ὠθπὶ οσοπῖγα (εἶδ. 7. Ρ ' 370. 
οἰ ἂρ. Ἰμϑοάογθε, 6. 21. 42. 

. 17|. ἴπχυθ ϑοζυπι οοαά, 
ὩὨΟΙΩΏΠ]15 νογρι δεῖ ᾿πῖτα 11 
6 Οὐ δεῖ δήπου. Ἀοτ Ἰανθη- 
ἕυπι 661, Υἱια, ΕἸδοδοσ. 

δ Ψυϊξεο δέ. 
αυϊα δοοιάϊεδοι αυοᾷ ΒΙ6 ῬΡὸν 
Ἐλδβιτσα 6 Ὧ1}11]0 οοὐΐοθ θη0- 
ταΐίμπι δὶ Πυὰ δαί, ἀθ αιο 
νὰ. δὰ Νίϑη. 2. ποῖ, 7. Ἰίδαιυθ 
Ἑ. Ἀ. [βδηριο 6 Ταϊποδλν δ} δη8 

. ϑίορδοι δάἀπίοηθ πδης ἔοι» 
ξαδιι 8.0} οὐ ΘΠ δὲ χθοῖθ οοαι- 
ζτρϑυᾳδηῖϊ 1 θη8 οδδθοιιῖι9 
ΒΏΠΕ, ᾿ 

6 ὡς οἷ πολλοί φῶσι. Ατοβ- 
ἸΟΟΪΣ Βδὲς βθηϊθῃϊμᾶ, οὐ) 
νοερὰ ϑιιηΐ ἂρ. ΤΠΟΟΡΆΙΙ,, δά 
Δυῖο]. 2, 37.: ᾿ "" 

. ἕν δ᾽ ἐπίςαμαι μέγα, 
Τὸν κακῶς τι δρῶντα δεινοῖς 

ἀνταμείβεσθαι κακοῖς. 

ὯΘΠΔ δΘοι 1 δυηὲ νϑίθχιπι 
Ῥ' μα. 1ἴὰ δὲ (σογριαϑ ΥἹὲὶ 
νγίαίθπλ ρομθρᾷὶ ἴῃ Ποῦ ἷχα- 
νὺν εἶναι τὰ τῆς πόλϑως πράτ- 
τῆν, καὶ πράττοντα τοὺς. μὲν 

ἜἝϊ παϊγαρᾶτ᾽ 

᾿λαηῖ οοὐά. 

᾿ΠΟΩΙΒ λἰοτδῖξῖο, 

͵ 

φίλους εὖ ποιεῖν, τοὺς δ᾽ ἐχθροὺς 
κακῶς (Μϑηο. 3.). Χ5400858. 

7 ΤἈϑοάοτοι, οὔτε οὖν ἄρα" 
Βθηθ. ΒΊΒΟΗ. 

δ ἘΔ ΒΟΌΣ οὲ Τθοδοσϑαι 
ΣΏδΟΣΙ τ τὶς Ροβὶ πᾶσ τσ 
χϑοῖθ ποροχτε ΠΉΥΤΑ ψα, 
δὰ Νίοη. 12. Ὁ. ' 

- 9 Ι͂Ὼ Πᾶο δβουιρίυστα σΟΏδΘΙ" 
ορί. οὐτὰ ϑῖο. 

Όδθο οἱ Ετιδοδῖο. γυ]ρο ὅμο- 

λογεῖν. ὕ πὶ ᾿δαιθ ΧΟ; θη 81 
Ἐ56Ό11 σοῦϊοὶ., οἰΐᾶπα ΣΏ 86- 
αυεῖθυβ καϑομολογῆς ΧὨ ϊ- 
'ῬΘη, πιὸ βογθῃάιιδ᾽ ΠΟ. Θδῖ," 
Μοϊθδῖα δηΐϊπλ ϑϑϑϑὲ ρσζᾶθροϑβὶ- 

10 8:ᾳ (οὐά, μᾶθῃθ οπιῇθ8 
οἂπὶ Ἐλι5 6. οἱ ϑίορ. Ουοκυπι 
διιοίοΥ δῖ; Οὗ πυτὰ Ὑ6:.. δ, 
ᾳυϊ ἀδὲ νι]ρδίυπι οἸΐπι οἷς δὴ 
οὕτω, τεξεαρατι θέλ ἀυχὶ: 
αυδιιαᾶπι Ῥ6Γ δϑηϊθτἼγωσε 
πδχη Τ16 πηϊο86 ξάνθκθ ἔλίθοσ 
Ἰθοῖχοχι αθβακίδθ, 

λ 

«ι ἘΠ86- 
᾿ 
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ἁδεεῖν, οὔτε τοῦ ἀνταδικεῖν, οὔτε κακῶς "" πάσχοντα, ἀμί. 
ψεσθαι ἀντιδρῶγτα δ κακῶς" ἢ ἀφίζασαι καὶ οὐ κοιγω- 

Ει ψεῖς τῆς ἀρχῆς. ἐμοὶ μὲν γὰρ καὶ. πάλαι οὕτω καὶ νῦν ἔῃ 
δοκεῖ 15». σοὶ δ᾽ εἰ πη ἄλλῃ δέδοπται, λέγε καὶ δίδασκε 
εἰ δ᾽ ἐμμένεις τοῖς πρόσϑεν, τὸ μετὰ τοῦτο ἄχουε, ΚΡ, 
᾿Μλλ᾽ ἐμμένω τε καὶ ξυνδοκεῖ μοι. ἀλλὰ λέγε. ΣΏ, «Δέγω 
δὴ αὖ τὸ μετὰ τοῦτο" μᾶλλον δ᾽ ἐρωτῶ" πότερον ἃ ἂν 
τις ὁμολογήση τῳ, δίκαια ὄντα, ποιητέον, ἢ ἐξαπατητέον; 

41 ΚΡ, Ποιητέον. ΣΙ. ᾿Ἐκ τούτων δὴ ἄθρει. ἀπιόντες ἔγ- 

6 

ϑένδε ἡμεῖς μὴ πείσαντες τὴν πόλεν, πότερον κακῶς τινα 
ποιοῦμεν, καὺ ταῦτα οὕς ἥκιςα δεῖ, ἢ οὔ; καὶ ἐμμένομεν οἷα 
ὡμολογήσαμεν δικαίοις οὖσιν, ἢ οὔ; ΚΡ. Οὐκ ἔχω, ὦ Σύ: 
νρατες, ἀποχρίνασθαι πρὸς ὃ ἐρωτᾷς" οὐ γὰρ ἐννοῶ. ΣΩ, 
᾿Αλλ᾽ ὧδε σκόπει. εἰ μέλλουσιν ἡμῖν ἐνθένδε εἴτε ἀποὺ 
δράσκειν, εἴθ᾽ ὅπως δεῖ ὀνομάσαι τοῦτο, ἐλϑόντες οἱ νό- 

Β. μοε᾿᾽ καὶ τὸ κοινὸν τῆς πόλεως " ἐπιςάντες ἔροιντο' Εἰπί 
μοι, οὗ Σώκχρατες, τί ἐν νῷ ἔχεις ποιεῖν; ἄλλο τι ἢ τούτῳ 
τῷ ἔργῳ ᾧ ἐπιχειρεῖς, διανοεῖ τούς τε νόμους ἡμᾶς ἀπο- 

, λέσαι καὶ ξύμπασαν τὴν πόλιν, τὸ σὸν μέρος; ἢ δοκεῖ σοι 
οἷόντε ἔτι ἐκείγην τὴν πόλιν εἶναι ", καὶ μὴ ἀνατετράφϑαι, ἢ 

φῳ 

44 ἙἘυδοῦσιδ παροῖ: τοῦ κακ. ἰάολοι, -- σἱ ἴα γμαξγὶθ Ῥέν 
δὲπιοχ οὐ, Τὰν. ἀμύνασθαι. 

ες ἔφηπσηξ αἰοναπὲ σι, σὲ ἰοὰ 
15 Πα ἢυπο ϑάϊυν δεῖρυ- ξεσποὶξ ἃ βῬϑὼὰ ργὰξς οδ ἰαπξῦ' 

- Θἷσ, 

ἴδιυῖρυβ τοὐϊοῖθυβ ορῖ. οὲ ρδ' ες. ΒΕ. " 
ἴωυσ, δῖᾳυο Ἐμδοῦὶο. ΟἸ πὶ 5 ᾿ 
γειδρῶγτας. ἁ Ἠ, ὁ. ἑρεα εἰνέξα!ν. 51. 

᾿.48 Ἠρῃὲ οοὐΐοοθ8 Ῥαγὶβ. Ὦ5 
δἷςο ᾶθο δχμιρθηῖ: ἐμοὶ 
οὖν καὶ πάλαι καὶ ἕν οἷ» 
δοκεῖ. ν 

“4 Ῥγδοϊαγιιὸ ἴοουδ:; ἀυθαι 
ονξ ἱτπηζιαίζοιΘ διρὶ ΟἸοθσο 

"Δ ΟΔΙ͂Ι]. 1,7. Ῥαεγία -- φιαα 
ἔδεμγγι, Οαεζέίτια, δὲς αρὶξ, δὲ 
φωσάαγηπιοαο ἐαείξα ἐοφιεέξιι", 

ΑΈἜ πιι]ῖο ρεανίιβ δῖαιθ 
ἐογίϊβ βυπλσδ ΟΣ ἴὼ Θρῖ. 
8ῖ0119 46 διπιοῦθ δρᾶ Ρδισαπι 
(Οδϑυντος ἀο Ἐγέαετὶς 1|, ρυ- 

. δΙ1668 ἀπ νἱνδηὶϊ ἀθ 1᾽Αιιΐθϑιιγ, 
τ 1Π| ». 54.): φὼδ ραμνν»οἱεγιὲ 
γέροπαγδ ἐδ, σὐξωγι ἐἰέαει: δ 

“0 ἔστι», εἰσέν, ἣν, 

ἴῃ Χοησρμοπῖ. Ογγορδαά, 586. 
Ῥῖυϑβ τὸ Περσῶν κοινόν, οἱ δρυὰ 
Οἱοοθσοῦ, Μόνε, Π, 46, 69. 
εονιπτσθ δὲοϊαο. ἘΙΘΌΟΗ͂. 

3. εἶναι ὶς ἀϊοίηι 6886 ὈΓὉ 
σῶν εἶναι οτοο86 ἰδοῖεῖ Βύου» 
4 8΄ δρῃονϊπιυϑ: δὲ ἐογίδιθό 
ὩΟῺ πλημ8 14 ργδυξῖοσ ἀτοῖ!π, 
Ἰυκίπιῖδ νῇ ἀοδίθαε, αιαπι ἵν 
μὰ ΟἸοογοιβ (46 ΟἿΣ, 1, 12, 
88.)» δείδαπι σεν εϑαϊα, 

Ωἰδὶ {ΠΠ|ᾶὰ ἀδυΐὰ ἤυς νοῦᾶϑ, 
661,91 ΡῈ" 

᾿Σ ἔν ἀθ Βοπιΐηθ ἀϊοσνδηΐ 
Θχθηρε Ὠμ])ιπὶ δάμυς κὰν 

εἰεῦ ! 

δηδέ, ποῖ τιδϑ)" ἐπιρεγαγεί,. 
Νδπι 6 Θύδϑοῖβ δογριουθυν, 

“οτιπ βές 46 Ῥγδιοτοὲξ ΓΝ 



τ 

ἊΝ 

᾿ ΧΡΙΤΩ Ν. θ1 

- 

ἢ ἂν αἵ γενόμεναι δίκαι. μηδὲν ἰσχύωσιν, ἀλλ᾽ ὑπὸ ἰδιωτῶν ΄' 
ἀκυροί τε γίγνωνται καὶ διαφϑείρωγται; τί ἐροῦμεν, ὦ Κρί- ς. 
τῶν, πρὸς ταῦτα καὶ ἄλλα τοιαῦτα; πολλὰ γὰρ ἄν τις ἔχοι, 
9 Λε -» »“«ν ςι  ὺ “- Ιῇ. 2 Ρ ἄλλως τε καὶ ῥήτωρ, εἰπεῖν ὑπὲρ τούτον τοῦ νόμου ἀπολλυμέ- 
γου, ὃς τὰς ὀίκας τὼς δικασθείσας προστάττει κυρίας εἶγαι. 
ἤ ἐροῦμεν πρὸς αὐτοὺς ὅτι ᾿Ηδίκει " γὰρ ἡμᾶς ἡ πόλις, καὶ. 
οὐκ ὀρϑῶς τὴν δίκην ἔκρινε; ταῦτα ἢ. τί ἐροῦμεν; ΚΡ, 
Ταῦτα νὴ 4|᾿, ὦ «Σώκρατες. ΣΏ. Τί οὖν; ἂν εἴπωσιν οἵ 132 
ψύμοι" ἢ Σώκρατες, ἡ ' καὶ ταῦτα ὡμολόγητο. ἡμῖν τε 
καὶ σοὶ, ἢ ἐμμένειν ταῖς δίκαις αἷς ὧν ἡ πόλις δικάζῃ ὃ; 
εἰ οὖν αὐτῶν ϑαυμάζοιμεν . λεγόνεων., ἴσως ἄν εἴποιεν, ὅτι 

, Ω), Σώχρατες, μὴ ϑαύμαζε τὰ λεγόμενα, ἀλλ᾽ ἀποκρίνου, 
ἐπειδὴ, καὺ εἴωϑας χρῆσθαι τῷ ἐρωτᾷν τε καὶ ἀποκρίνεσθαι. 
φέρε γὰρ τί ἐγκαλῶν ἡμῖν καὶ τῇ πύλει "ὃ. ἐπιχειρεῖς ἡμᾶς Ὁ, 

1δαΐυπι νἀ. 10 Θδηΐαι Ὀ6- 
σε οδ᾿ ἈΘ18, ὧἀθ Ρδοθ ὑ. 61, 10. 
Ἐλ51κ.,),. ιὭθηιο ἔωνοσδθιῖ, πδὲ 
ξιο ἸΏ δρρουπιθηΐο ἀθιου- 
δῖσχαϊιπλ δδὲ νυ βϑιπιδπι 6880 
ἘΘΙ151.11 ουλθηἀδίϊοσθ σῶς τὰ 
εἶναι (χυδηχυδηι ἐρο οὐ Αυ- 
δϑτο ΔΆ πα ὥστε σῶς τὸ εἶναι) 
Ῥτο ὧστο εἶναι, Οὐδτθ οι 68ῖ 
ὍΙ 5 Βρ᾽ οἱ θ τη θᾶπὶ ΟΟΠ1- 
Ῥυϊπλδπι, ΟΡ] τἰθγδῖδηι 6886 ν 6- 
σι ῬΙΔΙΟῺΙδ βουϊρίυγδπι ΠΔΏΟ: 
εἰ οἷόντε ἔτι ἐκείνην τὴν πόλιν 
“πτόλιν εἶναι. Οἔ. δὰ Μεῃ. 25.. 

4 ΝΌΩὨ βῖηθ οδιιδᾶ μδοζορδὲ 
πᾳ Ἰτηροτγἔθοϊῖο Ἡδιηάογῆυδ, 16- 
δϑηάμπιαιθ ρυΐαραξ ἀδικεῖ; ὧὲ 
ΓΟΧΊΠΙι ἔκρινδ 811 ΔΟΓΙδί.11, 

ἩἩδίκει. Θηῖτα νἀ Θίιιτ 6586 Ὡ0}- 
ΣΔ1ΒῚ 6} 1189, ΔῸΣ 10. Δ]16ηἃ ἴθγγᾶ 
λιαιοχγοβδυθῖι, οἷν ἸΘρΊΡι8 Ρᾶ- 
ἐγιᾶθ 80 διιιγαχιδδοὶ; ϑοογᾶ- 
ἐθ8 δυίθῃι ἴῺ 'ρ80 ΟΆΓΟΘΥΙΒ 11- 
ΣΧΩΪΔΘ ἴ,ορο8 οδνίδηι δβιδὲ ζ8- 
οἴδβ βπριῖ. δορά νιὐοίυς 118 
Ῥοῖβ δίδιυϑηάμτλ 6886) Χ6- 
ΒΡῚΟΙ 1δῖο ἀπιρογέθοϊο, ἐθπηριι8 
υάτοῖ ουδιοάϊαθαυθ τὰ ἤμηο 
δϑῃβδυα: ῳροηῖγζᾶ ΟΠλΏΘ 718 
ξαϑαὰθ Ὡοδιδοατι ἀροῦδὲ οἷν]- 
88, οὐὔσαὰι Ὧ05 οσοηάδηῃιπᾶγοῖ εἴ ᾿ 
1. ΟΑΥΟΘΥΘ χοϑιϊηογοῖ, λάθοστιθ 
Ὡς δμῖο χιοβ ΣΩ)υτῖδ6 δὃ- 

τγαχῖ πιὰ δηθὰ. Ὑογθιηι 
ἔχρινϑ διαῖθαι δῖ αιοαὰθ δοκὶ- 
βδί: πλ 65ἴ. ᾿ τς 

͵ . 

1 (Οοειϊοδίθα δεὲ ΕἸΒΟΠοΥΣ 
γαῖϊο. βοτιρίυγαπι ἢ καὶ Ὀτδθ- 
ξογθτιὶϊβ τοι ἢ καὶ, εἴ Ῥτο- 
ΠΟΠ1Θη ταῦτα ΥΟ ΘΥΘΏΤΙ8 δὰ ο9Ὁ- 
Ἰυχραιοηθᾳ 11] τὰ. ἠδίκει ἦ 
πόλις εἴς, Καὶ ταῦτα, πἰπι:- 
ευπὶ υἱ ἡπά!σοτα ἀρθεθᾶ 1518 
ΤΕΙΡ. Ιϑρυηλαμθ, δἴψιθ οι ἴὰ- 

,Ἰιδῖδθ ἰδὲ ντἀδτοηῖων 118 ΠΟῚ 
ῬᾶΓΘΓθ8. 

5 δῖος 9 οοὐά. Ἰοηρσθ Ῥ]υν:- 
τβ Ὡπὴ. οἀππαν. Ιοοο νυ]ράῖῖ 
δηῖθα δικάζοι; 
Ἐ, φυσάᾳχυθ νιάἀθίμτ 6656 Θ οοτ- 

᾿σϑοϊουθ ἔδλοϊα οὗ ργδθοϑάθῃϑς 
ὡμολόγητο. 898 ἀδ τὸ ἀυγδηῃὶθ 
σοὨὐπμονι5 8800 ῬΟΠΊΙΣ 
δἰϊᾶσπι 10. δίγυοίυαγα οπιὶ ᾿γᾶθ-. 
τοῖο. Ια. δυρτὰ δ. 1, ποῖ, 5. 
Ιρϑιυπλ δυῖθπι Ὀ] δαμιδιιρθγξθ- 
οἴυπι (Π188 6ὁΧχΣ ΕἸο. αυὶ νογεΐ 
οοπνοπδὲ, Ῥοτξ. ὡμολόγηται το. 
Ῥοπϑῃάιιπι σΘΏ5θπι1:8) μ1ο συ ο- ἢ 

μ.8 6 ἰθροσθ δἃπὶθ ἔμρᾶπει 
ἱεριοϊθηἄμππι 6ϑῖ. Νοβ: ἤαγ' 

ας ας Αδνεάς 7, 

5. Βο, 9 οοὐά. Ῥατ. Η8 ζη. 
δοζιὶϊ τὰ ροβὶ ἡμῖν: αυοὰ η6- 

σ οδοβδᾶ- 

ιιοὰ παροϑὶὲ Ρᾶσ.. 

.Ἄ» 
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Ε τς ἀπολλύναι; οὐ πρῶτον μέν σε ἐγεννήσαμεν ἡμεῖς, καὶ ἐν 
ΕΣ ἡμῶν ἐλάμβανε " τὴν μητέρα σου ὁ πατὴρ, καὶ ἐφύτευσί 

σε; φραῖσον, οὖν, τούτοις ἡμῶν τοῖς νόμοις τοῖς: περὶ τοὺ 
γάμους μέμφει δ τι, ὡς οὐ καλῶς ἔχουσιν ; Οὐ μέμφομαι, 

ς. Φαίην ἀν. ᾿Αλλὰ τοῖς περὶ τὴν τοῦ γενομέγου τροφήν τι 
καὶ παιδείαν, ἐν ἥ καὶ σὺ ἐπαιδεύθης; ἢ 5 οὐ καλῶς προσί: 
ταῖτον ἡμῶν οἱ ἐπὶ τούτοις 7 τεταγμένοι νόμσι, παρα)- 
γέλλοντες τῷ πατρὶ τῷ σῷ “σε ἕν μουσικῇ καὶ γυμναςικῆ παν 

ἃ, δεύειν δ; Καλῶς, φαίην ἂν. Εἶεν. ἐπειδὴ δὲ ἐγένου τε καὶ 
᾿δξετράφης καὶ ἐπαιδεύθϑης, ἔχοις ἄν εἰπεῖ πρῶτον. μὲν, ὦ; 

ΧΡΙΤΟΩΝ. 

οὐχὶ ἡμέτερος ἦσϑα. καὶ ἔκγονος καὶ δοῦλος αὐτός τε καὶ 
οὗ σοὶ πρόγονοι; καὶ εἰ τοῦτο οὕτως ἔχει, ἄρ᾽ ἐξίσου οἷα 
εἶναι σοὺ τὸ δίκαιον καὶ ἡμῖν, καὶ ἅττ᾽ ἂν ἡμεῖς σε ἐπιζ; 
ρῶμεν ποιεῖν, καὶ σοὶ ταῦτα ἀντιποιεῖν οἴεε δίκαιον εἶναι "; 

! 

οδϑβᾶύῖιπι ὩΟῺ νἱάδίιν, Ἐχ-.- 
Ῥ] οδῖνιτι Θηἴπ, Θεὲ. καί δῖα 
αὐ δυρτὰ 11. Ὁ, οὗ νόμοι 
τὸ κοινὸν τι 5. 

4 ῬΊοὸ νῃ]ρ. ἔλαβε εχ ορεῖς- 
τοῖδ ΤΘΟΘῸΣ ἐλάμβανε: ἥνιο 1π|- 
Ῥοζέϑοϊο πο βολυπι δοὶυδ 51πι- 
Ῥίοχ ὈΧΟΥΘΠῚ ὩΔΩΟΙ ΒΘ 41 10.» 

οαἴωγ, δε νὰ Ῥγδοϑουιρῖδ 
ΘΡΩΏΘΒΙΣ 1Θρ8118: -4ι8118. α1- 
βποιο ἸῺ 504. γϑεῦο φυτεύ- 
δ ὩΪΒΠῚ ἔοτγοι οὲ τἱάσοιϊα. 

δ Ἑογαϊδηι δῖξ ρσδοῖοσ ΟἸ δεῖς. 
Ῥτδθροὶ ὕϑη; 1. 

6 Βεοκίκοο οἱ {Π]|τϊομῖο ἡ 
ςοΥσθηῖθυδ συοιϊᾷπι 6718. 
ἄθπι ἔοσθ διρυμθηῖτὶ ᾶ66 1}. 
ξοιγορδῖῖο οοὲ δ αυδθ Ῥγᾶδοθ. 
τ, Ὡο δοοθάο. ΟἾἼΊΩ: 6 ἢ ἷπὶ 
Σἰοτεορδιοηῖ, 86 χοπὶ 8. 
χυδαι ᾿οθείδηι ρΡγοροι, 8118, 
89 14 χιιοὰ 1ρ59 δϑηῖϊο ἔ8ῃ- 

δι οοζίωτα διρηϊδοδί,. Ρ6 5 
δάἀηθοϊξιις, ὅλαι τπΐθσγορᾶ- 

, τῖο οὐ καλῶς --- ; υἱὐ οηθ5 Πο- 
νἱταιδ, Ιάθπὶ νᾶ]θὶ χιρὰ οἱἴγᾶ 
λ:τοσσοραοηθιᾳ δῆλον, ὅτι κα- 

ἤδαιθ ἢ οὗ κα- 
λῶς ---; ἰάθιαι Θδὲ αποά ἢ δῆ- 
λον», ὅτε καλῶς --- ; αἀυδπι ἔοτ- 

ὡς ως 

᾿ς θυΪδπι πϑο ἀμ δ τ δ 1: αιΐῃ 

1111} αἰτοῦ ΣΩΤΟΥΓΟ ΔΗ ΟΩΙ ἂρ 
ἢϊο δυδλιπηρὶ ροϊιοτὶξ. 

Τ 510 ΟἸδεῖς. δὲ ργδϑοίδεία 
811, Αηῖθὰ τούτῳ. 

᾿ 8 Τιαυάδε Ἐοτγδίοσ δὰ {πὶ 
Ἰοουπὶ Ατἰβῖοιῖ. Ῥοΐι, 8, ὁ 
᾿)οπιοδιῆ. ἐὼ Τιπιδγοῖ, Ὁ. 26 
Ῥοϑῖ, [ορρ. Αἴ, ν. 162. εἰ 
δρδῃῆ. δὰ - Ατϊδίορῃ. Νιδὃὺ 
961. οἴ 969. Ααδῖι ΕἸδομοῖ Βι} 
Ἰα]άυπι δά ἜΒΜθουϊ ὅ81:})18 
ἹΜαιβοιγαῖ, Ὁ. 211. δ. 

9 Ἅυϊσο σαπὶ οοα, Ῥᾶν, ἢ, 
ταῦτα καὶ σὺ --- ἣ οοὐα. Τυ), 
γιπὰ. ϑὲ Ῥαγὶβ. Β. δββοδοι 
καὶ σὺ ταῦτα. Οὐιᾶθ δὶ γέῖὰ 
Θδῖ βούϊρίουιϑ σῃδη}8., σὺ ᾿ 
ῬΟΣ δεγδοοη θαι ῬΟδΙΒΙΠΙ ἔὃ 
δὰ νϑγδυπι βηϊτπι σἔειν ἰοῦ 
ΔοσύΕν: σέ δὰ ᾿ηβηϊθνπι 

εΨψαι. Οοηξ, Ογδηιπι. δ. 132 
(129.) ΟΜ». 3. Ῥδπιϑη ὁ" Βυπὸ 
᾿Ἔβϑαπι ποτα δίνιπι Δ ΔΡΠΟΡΒδ' 
76 δΟΙΏΡΘΙ ΠΟΙ ΔΡᾶπι 18 -' 
Ο. ᾿ϑοπποιῖιάθυξ οοη᾿θοίμγαδι, ᾿ 
δίκαιος. Ῥτο δίκαιον. Νάπι η΄ 

,9. ἰδ | 0115 ἔογιθ ΘαΘπ10118 ιδ΄ 
11ὰ ῬοΟδῺΣ ἴῃ Οτδπηηι. δ. ἐὰν 
(138.})1: 7. ς0111586 Βδης 10" 
Πυθηδὲ ξογαιᾶτα υϑιγράγ Π0Π’ 

.ς. . Βππ- 
161] ἐδ οὐβεῖο, δὰθδϑ ἀρίμαι 

’ 
ν 



ἤ πρὸς 
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μὲν ἄρα σοι τὸν πατέρα οὐκ ἐξίσου" ἦν τὸ δίκαι- ὁ. 
ον 5, καὶ πρὸς δεσπότην 1,, εἴ σοι ὧν ἐτύγχανεν, ὥςτε 
ἅπερ πάσχοις, ταῦτα καὶ ἀνειποιεῖν οὔτε κακῶς. ἀκούον- 

[«ταὰ ἀντιλέγειν, οὔτε τυπτόμενον ἀντιτύπτειν, οὔτε ἄλλα  τοι- 
αὗτα πολλά" πρὸς. δὲ τὴν πατρίδα ἄρα καὶ τοὺς νόμου:- 
ἐξέξαι σοι, ὥξε ἐάν σὲ ἐπιχειρῶμεν ἡμεῖς ἀπολλύναι, δίκαιον 
ἡγούμενοι εἶναι, καὶ σὺ δὲ ἡμῶς τοὺς γόμους καὶ τὴν πα- 
τοίδα καϑ᾽ ὅσον δύνασαι ἐπιχειρήσεις ἀνταπολλύναι, καὶ 
φήσεις ταῦτα᾽ ποιῶν δίκαια πράττειν, ὃ τῆ. ἀληϑείᾳ τῆς 
ἀρετῆς ἐπιμελόμενος; ἢ οὕτως εἶ σοφὸς, ὥςε λέληϑέ σε, ὅτι ἔ, 
μητρός τε καὶ πατρὸς καὶ τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων 
τιμιότερόν ἔξι πατρὶς 15 καὶ σεμνότερον καὶ ἁγιώτερον, 
ναὶ ἐν μείζονι μοίρᾳ καὶ παρὰ, θεοῖς καὶ παρ᾽ ἀνθρώποις 
τοῖς νοῦν ἔχουσι; καὶ σέβεσθαι δεῖ καὶ μᾶλλον ὑπείκειν καὶ 
ϑωπέύειν πατρίδα χαλεπαίνουσαν. ἢ πατέρα; καὶ ἢ πείϑειν, 
ἢ ποιεῖν ἃ ἄν. κελεύῃ, καὶ δάσχειν ἐάν τι προστάττῃ πα- 
ϑεῖν, ἡσυχίαν ἄγοντα, ἐάν τε τύπεεσϑαι, ἐάν τε δεῖσϑαι; ἐάν Ε. 
τε εἶς πόλεμαν ἄγη τρωϑησόμενον ἢ ἀποϑανούμενον, ποιή- 
τέον 15 ταῦτα, καὶ τὸ δίκαιδν οὕτως ἔχει, καὶ οὐχὶ ὕπει-.. 
κτέον, οὐδὲ ἀναχωρητέον, οὐδὲ λειπτέον τὴν τάξιν, ἀλλὰ καὶ 
ἂν πολέμῳ καὶ ἐν δικαξηρίῳ' καὶ πανταχοῦ ποιητέον ἃ ἂν 
κελεύῃ ἡ πόλις καὶ ἡ παερὶς, ἢ πείθειν αὐτὴν, ἧ τὸ δίκαιον 
πέφυκε 1"; βιάζεσθαι δὲ οὐχ ὅσιον οὔτε μητέρα οὔτε πα-, 

οἴίαπι δὰ Αὐδίορἢ. ΡΙαὶ. 1030. 
Ῥτοξογθηΐθηι ΘΧΘπρ]4 δά μὲδὲ- 
δ οἴδπι 6 7μγὸ θὲ εογῆτπο- ' 
εἷος υἱ Ατἱδῖ, ΝΡ. 1283. πῶς 

Φ 3 “" 3 ,͵ 
οὖν ἀπολαβεῖν ταργύριον δίκαιος 
εἶ; Δ οσοὐάϊοιθυβ Ἰρίτις Ἠυ78 
οοηῃζθοΐηγαθ σσηδτι δ, οη θαι 
Ο11πι- Θχδρεοίδθατθο. ϑϑὰ οχ 
118. 4ἱ Ποσίθ οοἸ]] δ βδυηξ ορ-ε 
ἴΣπιΐ ΡΣ Πη Χὰ 6 σὲ ροπὶ αυοὰ 
'᾿οπι Β6. ἤσης ἀοάϊπιυβ, καὶ 
σοὶ ταῦτα --- δίχαιον εἶναι. ΟΕ, 
γϑρ. 1. Ρ. 334. ο. "41λ᾽ μὼς 
δίκαιον τότε τούτοις, τοὺς μὲν 
πονηροὺς ὠφελεῖν, τοὺς δ᾽ ἀγα- - 
ϑοὺς βλάπτειν. 1014, 341. ἢ. -- 
οὐ τὸ ξυμφέρον, κρείττονος ὄν- 
τος, δίκαιον ἔςαι τῷ ἥττονι ποι- 
84}. ΄ 

10 ἾΝοῖδ ᾿γρετραδῖοι : ̓ἀδίϊ. 

- 

δ" 

ν᾽. 

νυς οηΐπὶ σού Ῥότηθὶ δὰ ἐξί- 
όου ἢν. - 

ι΄ Οοἀᾷᾶ, ορῖ. πρὸς τὸν ὃ. 
Νοβ ἀ ξεσεηῖῖαπι σ186 6δὲ 1η.- 
ἴες γρδΐγοπι,, αυθῶι δαρθηξῖ 
οὐ 65, δὲ ἀοληϊπιπι, 411 Ὦγ- 
Ροϊηϑιῖοθ ταθϑηχοσδῖιχ, ἀ616 10 
Ππο]υϊμδ. 

12 Οοἀὐά. ΟἸανῖ. Τυδ. 411. 
{9 ἐῤιν ἦ π. πιηυβ΄ θ6ηθ. 

1Ἰά, δυρτᾶ δ .δ, 8. 

183. Τῖλ ορῖ, δὲ Ῥἴαν,: νυ ]ρὸ 
ποιητέα, ῬδΥ 89 αὐτάθπὶ οἴ ΠοΟ 
τοῖο: οὔ βαχυθηῖα ἴδυθῃ 1]- 
Ἰυὰ Ῥγδοξοσθηάμαι νἱάοιως, 

14. Ἰηβηϊίνυθ πείϑειν ρεΐ 
δηδοο  ἐδπίαπι δ ]θοίαΦ 6εὲ 11- 

0624 119 



ΧΡΙΤΙΩΝ 

τέρα, πολὺ δὲ τούτων ἔτε ἧττον τὴν πατρίδα ""; τί φή- 
σομεν πρὸς ταῦτα, (ὦ Κρίτων; ἀληϑῆ λέγειν τοὺς νόμους 

4λἢ οὔ; ΚΡ, Ἔμοιγε δοκεῖ. ΣΙ. Σκόπει τοίνυν, ὦ Σώκρα- 
τες, φαῖεν ἄν ἴσως οἷ νόμοι, εἶ. ἡμεῖς ταῦτα .ἀληϑῆ λέγομεν, 
ὅτι οὐ δίκαια ἡμᾶς ἐπιχειρεῖς δρᾷν, ἃ νῦν ἐπιχειρεῖς. ἡμεῖς 
γάρ σε γεννήσαντες, ἐχϑρέψαντες, πάιδεύσαντες , μεταδόντες 
ἁπάνεων' ὧν οἵοίτε. ἦμεν καλῶν σοί τε καὶ τοῖς ἄλλοις πᾶσι 
πολίταις, ὅμως προαγορεύομεν, τῷ ἐξουσίαν πεποιηκέναι, 
᾿Αϑηναίων τῷ βουλομένῳ, ἐπειδὰν δοκιμασϑῇ " καὶ ἴδη τὰ 
ἐν τῇ πόλει πράγματα, καὶ ἡμᾶς τοὺς νόμους, ᾧ ἂν μὴ 
ἀρέσκωμεν ἡμεῖς, ἐξεῖναι λαβόντα τὰ αὑτοῦ ἀπιέναι ὅποι ἂν 

Ρ, βούληται, καὶ οὐδεὶς ἡμῶν τῶν νόμων ἐμπαδαΐν ἔςιν οὐδ᾽ 
ι ἀπαγορεύει, ἐάν τέ τις βούληται ἡμῶν εἷς ἀποικίαν ἐέγαε, ἐ 
μὴ ἀρέσκοιμεν ἡμεῖς τε καὶ ἡ πόλες, ἐάν τε μετοικεῖν ἀλλοσέ 
ποι ἐλϑὼν ", ἰέναι ἐκεῖσε, ὅποι ἂν βούληται, ἔχοντα τὰ αὖ- 
τοῦ. ὃς δ᾽ ἄν ὑμῶν παραμείνῃ, ὁρῶν ὅν τρόπον ἡμεῖς τὰς τε 
δίκας δικάζομεν, καὶ τάλλα. τὴν πόλιν διοικοῦμεν, ἤδη φαμὲν 
τοῦτον ὡμολογηκέναι ἔργῳ ἡμῖν, ἃ ἂν ἡμεῖς κελεύωμεν, σποι- 

ς, ἤσειν ταῦτα. καὶ τὸν μὴ πειθόμενον τριχῆ φαμεν ἀδικεῖν, ὅτι 
τὲ γεννήταις οὖσιν ἡμῖν οὐ πείθεται, καὶ ὅτι΄ τροφεῦσι, καὶ ὅτι 
ὁμολογήσας ἢ μὴν ὅ πείθεσθαι οὔτε. πείθεται, οὔτε πείϑεε ἡμᾶς, 
εἶ μὴ καλῶς τι ποιοῦμεν, προτιϑέντων. ἡμῶν, καὶ οὐκ ἀχρίωςμ" 

σᾳόλις οὐκ ἀπαγορεῦύεε, ἐαν 
οΘ581886; ποιεῖν δεῖ. οἠξ. τις βούληται --- μετοικεῖν, ἃ. π. 
ΟΘοτρ. 104, δὲ 10᾽΄ οι, Χο- ἐλθὼν, ἐέναι, ὅποι ἂν βούλη- 
πορῆ. Μδπι, 1, ὅ, ὅ. - ται; ἔχοντα ---δ; ουἱ ροδῖ Βᾶ- 

, ] Βθηάδ δυο γ815 νυ]ρδῖδθ, ἔχων 
186 Οἵἷο, δὰ Ἐδιη 4, 9, ἀἡ. σϑξεγθῃῖ δά δ]έδγσμη; βούληται. 

14 οπὲὶπι ἡωδεὲ ἑάσπι ἐἰ6 Ῥία- 

1196 ποιητέον οἷς. αυδδὶ Ὀΐδ6- 

ἔο, φμόπι δ8ο νελεοιγιθπεθ" αὦ- 
οἔοδησι δΦΩ ΣΟΥ. ἐστγιἔμεγηι (ΟΥ̓́ 
ἐσπαθνῈ ἐπ γῈΡ. φμασἔμτ ΡΓῸ- 
δαγθ ἐμὶ εἰνίδιω Ῥοσεὶξ; νἱὲπι 
πδημθ ραγδηξΐ τιόσιι6 ρμαξγίας 
αβόνγδ ορογέογε. 

1 δ1᾽ Β6. ’6 οοὐά.: Ῥουέ- 
γιατὶ σιΐ ωγ ἢ βασέως {μϑγίε. 
Υ. 5814, “δὲ ᾿ϑαιοβῆ. Μ|Ιά, 
3. δα δοῦαυϊ οὐαὶ θη. ἅ' 

, δοκιμασῃ. 

4. νά, πη. 1 ᾿Αποικία. --- 
Μοχ ἔχοντα 6βὲ 6 οσοὐά. ορί, 
οἱ ΡΙυχ, δἰγιείυτα 16ρ᾽ 28 (ἦ 

8 δῖος Β6. 6 (Ο18]. Δ] 1]|δαυ9: 
τἸάθηπιαθ ἴῃ ΟἸ δεῖς, δυρ  γβοσι- 
Ῥῖυπι Ψυ]ραῖο ἡμῖν, 4υοά ρμοϑὲ 
θδηάθαιλ 1ΠῈ δι Θέ ΟΥ θμ8 γνο- 
οι ἰδηρι! πὶ δᾶηθ νυἹαϑῖυς 
ῬΙδθ ρτᾶνὶ 10 ἢ μήν. δεὰ 
διυὰ αμοάυθ 6δὲ ἀθ Ζι0 ἀι:- 
ηο. Οὐἱρρθ Ῥγάθβθῃβ σεεί- 
θεσθαι εἰνθ τοὐπὶ 1116 δϑδδνθ- 
ΣΆΠΣ ξοσεαια 8ινθ δίῃ δᾶ, 
Ῥοβὲ ὅμολογεῖν, Ῥγοπιϊεξστπαάϊ 
8: ϊβοδίϊοηθ, διιβρθοῖι πὶ τα- 
δὲ αυϊάθπι 68ῖ, νεγδίπχαθ Ρ]8- 
ἴοηβ σπδημτα ἔμ1566 ραΐο, ὅ- 
ὑυολογήσας Ἷ μὴν πείσεσθαι. 

1ὰ, τηοχΣ δα 6. 14, ᾿ οἱ 



ΚΔΊΤΙΩΝ ος 404. 

ἐπικαττόγτων ποιεῖν ἃ ἂν κελεύωμεν, ἀλλὰ ἐφιέγτων " δὺυ- 
εἶν Θάτερα, ἢ πείθειν ἡμᾶς ἢ ποιεῖν, τούτων οὐδέτερα. 
σεοιεῖ: δ. ταύταις δή φαμὲν καὶ σὲ, ὦ Σώκρατες, ταῖς αἰ- 14. 
τίαις ἐνέξεσθαι, εἴπερ ποιήσεις ἃ ἐπινοεῖς" καὶ οὐχ ἥκιςα 
᾿᾿ϑηναίων σὲ, ἀλλ᾽ ἐν τοῖς μάλιςα. εἰ οὖν ἐγὼ εἴποιμι, Διὰ 
τί δή; ἴσως ἂν μον δικαίως καϑάπτοιγτο, λέγοντές ὅτι ἕν 
τοῖς μάλιζα ϑηναίων ἐγὼ αὐτοῖς . ὡμολογηκὼς τυγχάνω 
ταύτην τὴν ὁμολογίαν. φαῖεν γὰρ ἄν, ὅτε Ὦ Σώκρατες, με- Ὁ, 
γάλα ἡμῖν τούτων. τεκμήρια ἔξιν, ὅτε σοι καὶ ἡμεῖς ἠρέσκο-- 
μὲν καὶ' ἡ πόλις" οὐ γὰρ' ἄν ποτε τῶν ἄλλων ᾿᾿Αθηναίων᾽ 
ἁπάντων διαφερόντως ἐν αὐτῇ ἐπεδήμεις, εἰ μή σοι διαφε- 
οὄντως ἤρεσκε" καὶ οὔτ᾽ ἐπὶ θεωρίαν πώποτε ἂμ τῆς πό- ᾿ 
λεως ἔξῆλϑες, ὅτι μὴ ἅπαξ εἷς ᾿Ισϑμὸν, οὔτε ἄλλοσε οὐδα-- 
μόσε, εἰ μή ποι ςρατευσόμενος, οὔτε ἄλλην ἐποιήσω ἀποδη- Ὁ 
μέαν πώποτε, ὥσπερ οὗ ἄλλοι ἄγθρωποι ". οὐδ᾽ ἐπιθυμία ς. 

ὃ ΟΥ δὲ ΑἸο. 1. 5. οχῖς. , ΤΟΣ 61966, ΑἸΐδΔ Βυ)ιηλοῦςξ 
᾿ Οετδυληιαιξοοτυλ γϑίθχιπἪι 16» 

6 Ἐϊοῖπυδ νοεῖς: ἔμ δόγμασι ροἸρθηῖδθ οχϑηρῖα αρϑηξῖ 
ποιέσατι ας; τὰ τ 1661860 υἱοί δον δά Χϑη, ΔΏΔΡ. 
ν᾽ ἀοδῖις ποιεῖς. ϑ6ὰ χϑοίθ 16- 801. πιΐὰ., Κνθ680 ηρ. δὰ ν᾽ 
ἴτω ποιεῖ, θδίσιιθ 1 Π18 νϑγ- Βιδα. ϑὲο. Ὁ. 527. Το. 4.- 
ἐν ἐἰδέδιϊο δϑεπιοῶῖδ ο᾽ιιδο- Οθϑδβηθσε. δά ᾿λιοῖδῃ. Ὁ. 866. 

αἱ, συδίοπι ἐοεῖριὶ Ἠοϊμάοστῆυθ Το. 2, “Οδίοσυπι αυδειχιδιλ 
δὰ ζμοδθε, 13. ὙΜιά, δἰπιδϊο ῬῬΙδῖο Ῥμαδθάχσυσι, αυοαυθ 1 
Θχθιρ]υπι ᾿ηέγα Α]οῖΡ. 11. 4.506. σορβηῃοξασοθ ἐϊδίορο Ὁ. 230. ἃ, 
(εὔξασϑαι --- κατηρᾶτο.) ἐϊδ Ἰοχυθηῖθαθ ουπὶ δοοζαῖθ 

: . ξλοῖι, οὕτως ἐκ τοῦ ἄςεος οὔτ᾽ εἰς 
4 ΜοηΣ Ὠυ͵ὰ5 Ἰοοὶ ΑἸΠ6- τὴν ὑπερορίαν ἀποδημεῖς, οὔτ᾽ 

δ ᾶθι5 5, 15. Ῥ- 246.) οἱ ΡΙαῖος- ἔξω τείχους ἔμοιγε. δοκεῖς τὸ 
Ὡθηλ τορι θηαϊῖ, αυοὰ ἀξοαὲ παράπαν ἐξιέναι νἀ. οἱ Μο-. 
Ὦξο, ϑοογδῖθαι Ὡυηαιιᾶπι ῬΡ6.ς. ὕο. 13.]: ἴδθθῃ ζιδούειϑ 2, 
ταρίθ ῥγοίζϑθοϊυπι, ρσχδθίθσαυδηι 23, δυσίοσιθιυϑ δ]118 8118 οὐχηΐα 
᾿ρατι 86 σοῃίμϊίδδοὲ δὰ ἔδι8Β- ἐδ δϑοέγαϊθ σϑἔϑιδ: "ων δὲ ὃ 
χπι: Θὲ Ἰδίθθ ἐπ Αροϊορδία Χῖος καὶ νέον ὄντα "εἷς Σάμον 
11. οἱ ϑγιωροϑ. 35. ἰκαἀαῖ, θὺπὶι σὺν ᾿Αρχελάῳ ἀποδημῆσά,' καὶ 
τα 1 118880 Ποτιδαίᾳ καὶ ἐν πυϑῶδε ἐλθεῖν ᾿Δριςοτέλης φη- 
᾿ἀμφιπόλειε καὶ ἐπὶ Δηλίῳ. ν. σίν. ΕΙΘΟΗΕΒ. ΑτοβμεΪδὶ τὼ 
Τιαοτὶ, 2, 322. 5. εερα Αἴδθ- Μδοοάοηλδιι δπὶ ἐπνιδηῖὶα 
ὩΔ6Ὶ ιᾶθα δυιῃῖ: Ἔν δὲ τῷ δἸϊοτιιπιχυθ ἐπ άθιι μυϊμοῖριπι ' 
Κρίτωνι ὁ τῇ μνημοσύνῃ φίλοε Ῥτοπιῖδδᾶ ἔρδυτι πϑρ᾽οχἰε86 κο- 

των οὐδὲ ποιήσασθαί. ποτε ζογμπξ ϑδῆθοδ, 1ιδογίξιι. 
᾿οποδημίαν τὸν Σωκράτην ἔξω δεῖν, 1]. ΟΒΘΤΕΆ. 
εῆς εἰς ᾿Ισϑμὸν πορείας εἴρηκεν. Ψοῖρὰ ὅτι μὴ ἅπαξ εἰς ̓ Ισϑμόν 
Αἰ δβδυρομιβ οὐδοσνδῖ, ΑἸΒΠ8-ὀ ἄθευπε ἴῃ ργδϑδίδηῖτιρυδ οοὐἀά. 
Ὡδθιπὶ ἃὺϊ θη ᾶΡυ 589 5 ΟἸΔτῖ,, θη. Π. Νιπά. 2. Τυθ. 

τ ΧΟΡ ]0 Οὐϊΐοηϊς δὰὺρ νοερὰ ῬῬατῖβ. Ὁ 8, Ημοῖ., τῖδὶ αυοὰ 
εἰ μή ποι ςρατ,, δυῖ οὰἃ ςοὐὶθ ἴῃ ΟἸδικ. πιασρίηὲ δ} δυυπῖ, 
ἸῺ Εχοουρεῖδ ϑυῖδ, αἱ δὶ, ρχαθΘ ἈΝΟΙΔΡ116 οἰλδαλ Φϑοὶ, μος 80... 

ετδιῖο 
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402. ΚΡΙΤΙΝ, 

σε ἄλλης πόλεως οὐδ᾽ ἄλλων νόμων ἔλαβεὲ εἰδέναι . ἀλλὰ 
ἡμεῖς σοι ἱκανοὶ ἦμεν, καὶ ἡ ἡμετέρα πόμς" οὕτω σφόδρα 

4 

οσαιΐβ ἰὼ [εἰππαιπι 6 ἃ Ὦ)Σ- 
οβϑπθ 1.8. 2, 23. ποι 6 ΒΪδίο- 
18 ἤος ἰΙοοὰ δβοὰ ὁ Ἑδνοιχϊ 
(ΟΣ: ΑΥΣ 8 ΣΏΘΙΔΟΣΔΙΙ. 

8 8ς, αὐτούς, Δᾶ σορῃοβοθῃ» 
ἐλ8 θ85. Ἰηδελῖνυϑ εχ ὅΘΏΘΓΘ 
δοσγυσι 4θ χυΐδυδ ᾽ν. Οεδπῖπι.. 
5. 110 (4127), 2. 

8 θεὲ ἐπίτα ρδύνυ δρᾶ- 
ὕτιπι διορἤῆδηιδ ἀοαϊξ πολετεύ- 
σεσϑαι, αυοὰ ΒΘΚΙΚΟΥ διεῖο- 
τεἰϊδῖο γοσι δογζθῖιι ἰΘΣ ἱπ 
Ῥγδθβθηβ τοιϊανϊῖ. Νοβ ῬὈχὲ- 
ΤαῸ δὲ ἰουῖο Ϊοοο, ἘΝῚ ἱηδηΐ- 
τῖνυβ ρΡϑηάεῖ ἃ νϑῦρο ὅμολο- 
γεῖν, ξυϊτιγυπι δογνανίπλιθ, .86- 
οὐᾶο διιῖθι, ἘΌΣ 8 ξυντέϑέσ- 
θαι. Ῥγϑθβθιβ δαορίδυξζηιβ. 

οὐ ἄυο ριδθβθῶβ ἔπ 1}}18 
ᾳυοχμθ Ἰἰοουπν ΑΡΘγΘ 0980 
Ῥιδοῖγϑοϊθ Ὡθρϑηλαβ: δε αυο- 
Ὠἰᾶτα πὰ ΣΘ ὩΟῺ 54 ΘΠ Ά4ι9 
οὐδ, σδιϊοηθαι. διαυιᾶπι 86- 
δ ὩΘΟΘθ8θ86 Θθϑῖ. ἀγαῖ τιστε 
παυὰ σγαγθηῖθε συϊλάθει ἃ. νἱ- 
εἰβ ἀοσ118 δῃποίδίι τι δὲ, ἰὰ 
δϑιιῖθη δ Ἀγοπιξέξεπαϊἑς ρέ- 
γατιεξ, ἐρϑδοξατσιείς τι διτἰνιιηι 
ΔοχΙδῖ: αμοχὰθ δὲ Ῥγδεβεηῖθ 

, 1οσο διιιεῖ ΘΠΙΡΘΕΣΙ: δοά ἢ 
ΘΧΘΠΊΡΙ͂Β Ὥστ δ88118 1ταἰθγάιϊιτς 
ἀϊειϊηχογηῖ ἡτάθαν αυᾶθ ἀϊ- 
οἰϊηριυθηάᾶ ἴδπῖθ θεδηξ, Οὐρ- 
Θ Βθοθγῃθη4Ὧδ 1 ΡΤΙΠ118 διηξ 

114 νεῦρα, αυϊρθυϑ9 ποῖῖο 1ρΡ88 
ῬΓΟπΙ 6 Ώ61, δρθιδηαϊΐ, ΘΧρο- 
ΟἸΔΩαΣ ποδὶ; υἱ Ὦ. 1. συντίέ- 
ϑέσθϑαι, υἱὐἱ ἐλπίζειν, ἐλπὶς ἐςι, 
τ προσδοκᾷν, ἐπίδοξον εἶναι οἱ 
δὶὰπι. δου θῃΐϊπι ΟἹΔΏΪΑ ἰηῆ. 
ηἰθῖνσι ξυϊασὶ ὭΘῺΩ χϑορυμηῖ 
αυϊάθηι, ὑπο ογαδσιυ8 ἔοτ- 

. ͵143586 δβοϊδβοιυ δ: δβοὰ υοπίδπι 
δυᾶ Ὡδίηγα ἔπει! γ88 Ῥο 58: πιιιπὶ 

, Σ68 "μϑσίδπέ, δῖη 8 Ῥθγδρίοα- 
τδιῖδ ἀδπθπο ἐββηξένιϑ οἰΐδπι 
Ῥγασιοπῆὶ οὐπὶ τὸὲΆ αιιγαῖιγᾶ 
διφϊδεδάα ἰδὲ, δυὲ αογίρεϊ,. 

-] 

᾿ς.) ὁμολογήσας --- πείϑεσθαι ἱπ’ 

3 
'ἡμᾶς ἡροῦ, καὶ ὡμολόγεις καϑ' ἡμᾶς πολιτεύσεσθαι ὃ, τά 

ΟΠ Κ8 οἱΐο δδβοϊνομδ, δὲ" 
ιάθιᾳ νϑῦδὶθ δι δ) ρίτυι, 

γ|4. Ηοϊηά. δὰ Ῥμδβάο, 32. 
Σιοδοοῖς. αὐ ῬΒγγπ. Ρ. 133. 
Οοηίιέᾶ δὲ νϑγθᾶ δ) υ8π106}] χυᾶ: 
11ὰ δαπὶ οἴεσθαι, φάναι, ὅμολο- 
γεῖν ἴοσο ὩΠΠοσίτας τϑιιγρδηῖι,, 
καλὸ Ῥοδοῖξ ρσορσῖθ υἱ δθῶ- 
διιδ ΘΧρΘοίδ αι, δρδγαπαὶ, ρτο- 
τοϊἰϑηάδϊ! αὐάϊεο ψμξιγο ἀθ' 

᾿ οἰδγοῖυς : πδπὶ 6. δ. ὁμολογῶ; 
οὕτως εἶναι, ὁμολογεῖς παραγε- 
γέσθαι Ἰοηρθ δ] τυ δοπδηὶ 
φυδηι δἱ οἰ άθαι συ γρο ξυΐϊυτυα 
δάδβ: αὐυᾶτο ὁμολογεῖν δϑπὶν 
Ῥγοαπηεῖθηα! οἰεπὶ δια χῸ 6 001 
διοῖυ ἀτὴ9 ἸἸησιαῶθ 68[, τ οὐ 
Ρτιοϑοῦᾶϑ εχ δίθρμδηι Τβει, 
ΘῖυγΖ, Ποχ ΧΘΏΟΡΗ, οἷς, Νὲ- 
{π|0 ἴδισιθὰ βαϑὸ σχϑβυΐδ δίδιαι 
Ροῖθαξ : βδὲ σ]τα δαῖπι διε 
ἜΧΘΡ}Δ Βοτπ) Πυαηιθ Ψο 
Βοΐμπι οὑπὶ δοιίδίο νϑ] ῬγΔ6' 
δΘηἾ ἰἴοσο ἔυϊωχὶ δἰγωοίοιι; 
ν. Ἡοϊῃμά. δά Ργοίδᾳ. 19. [μο' 

᾿ς Βροῖς, δὰ ΡΒγγα. 749, 88. ΟὐΔ]1ὰ 

ὩΣ ρἷιγα Το] θοῖδ δγυμῖ, οθζ". 

(09 ξοτγίδδδθ ἀιρῃοδβοθηΐυγ ἐδ, 
ἐπ χυΐθυβ ΡῈσ πδχιῖ νϑεΡο’ 

 τασὰ διϊτυγα 584115 ἀθοϊαγδίν 
οομξ, ἀϊοῖα ἐπξγα δά ΑἹεβ. 
. ἀ, 5.0» ΔὉ 115 ἐπ φυῖθι ρέΐ 
δΙϊχυαπι ὑδὰ8 π6ρ] ρα π8Πι 
ϑιρογα ΟῺ 58118 ἀτδιϊηρυυπ’ 
ἴὰγ, οἱ δὺ 11 αθηίαυθ αι 
τιθηἀοεξᾶ ϑβιηξ, Ργᾶγι0 1 
υὩΐὰβ Πἰίοταθ αι θογθηῖδ [8- 
Ο119 Ἰαθεπῖθ. [1ηΐϊστῖη; “Ο0Π΄ 
γ8 σο,ϑθηδιιαι. οοα οὐ πὶ ὨΙ 
τηυϊδηάπαι οδῖ, [{44ι160 γερίό 
Ἡεϊημά. ἴῃ ἘιΗΠγά. ν, 278. 9 
ἐφώτην ἐπιδείξασθαι δ6ῃδιι ῬΓῸ" 
τα ἀϊ. συοῷ ὐπὸ 6.181 
οπιρθ8 ΒΟΚΚοῖὶ οοὐά, ῬΓᾶθ' 
ῬὈθηῖ, οοηΐχα ϑέθρ ἤδη: γι Ὁ 
δι 58Δὴ6 πιιδηοηεπι «ἐσϑσ!ι 
τυαἱτιδ εδὲ; δὲ Ὡοβ, πιοῦο (. 

ἰδομεπι ΓΘΙΓΑ 1 Π,118. φιλο 
Ῥδυοῖς τοῖγσο νϑγεῖδθ ἰθὁβᾶῖυ 

- ωμῦ- 



ΧΡΙΤΩΝ. Ἴ03 

τὸ ἄλλα καὶ παῖδας ἐν αὐτῇ ἐποιήσω, ὡς ἀρεσκούσης σοι 
τῆς πόλεως. ἔξι τοίνυν ἕν αὐτῇ τῇ δίκῃ ἔξῆν σοι φυγῆς τι- ἁ. 
μήσασϑαε. 5, εἰ ἐβούλου, λαὶ ὅπερ νῦν ἀκούσης τῆς πόλεως ΄ 
ἐπιχειρεῖς, τότε ἑκούαης ποιῆσαι". σὺ δὲ τότε μὲν ἐκαλλωπί- 
ζου, ὡς οὐκ ἀγανακτῶν, εἰ δέοι τεθνάναι σε, ἀλλ᾽ ἡροῦ, ὡς 
ἔφησϑα, πρὸ τῆς φυγῆς θάνατον" νῦν δὲ οὔτ᾽ ἐκείνους τοὺς 
λόγους αἰσχύνει, οὔτε ἡμῶν τῶν νόμων ἐνερέπει, ἐπιχειρῶν 
διαφϑεῖραι, πράττεις τε ἅπερ ἄν δοῦλος φαυλότατος " πρά- 
Ἕειεν,. ἀποδιδράσκειν ἐπιχειρῶν παρὰ τὰς ξυνϑήκας τε καὶ 

τὰς ὁμολογίας, καϑ᾽ ἃς ἡμῖν ξυνέϑου͵ πολιτεύεσθαι... πρῶ-.9.. 
τον μὲν οὖν ἡμῖν τοῦτ᾽ αὐτὸ ἀπόκριναι, εἰ ἀληϑῆ λέγομεν, 
φάσκοντές σε ὡμολοχηκέναι πολιτεύσεσθαι καϑ᾽ ἡμᾶς ἔργῳ, 
ἀλλ᾽ οὐ λόγῳ: ἢ οὐκ ἀληϑῆ; τί φῶμεν πρὸς ταῦτα,. ὦ 
Κρίτων; ἄλλο τι ἢ ὁμολογῶμεν; ΧΡ. ᾿Ανάγκη, ὦ Σώκρα- 
τες. ΣΦ. ᾿Αλλο τι οὖν ἄν φαῖεν ὁ ἢ ξυνϑήκας τὰς πρὸς Ε. 
ἡμᾶς αὐτοὺς καὶ ὁμολογίας παρᾳβαίνεις ; οὐχ ὑπ᾽ ἀνάγκης ̓  
ὁμολογήσας, οὐδὲ ἀπατηϑεὶς, οὐδὲ ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ ἀχαγκα- 
σϑεὶς βουλεύσασθαι" ἀλλ᾽ ἐν ἔτεσιν ἑβδομήκοντα, ἐν οἷς 
ἐξῆν 7. σοι ἀπιέναι, εἶ μὴ δ ἠρέσκομεν ἡμεῖς, μηδὲ δίκαιαι 

ὦμολογηπέναι --- ποιήσειν. δο- 
τιν ποὺ 4δ συὰο σὴς αὐτὰ 
ταδχῖτῃθ ἃρίπιλυ8 Ἰοςο ἃ ςοὐαᾶ, 
ἀδδιιτιϊ πο διιδ, ΙΝΝδΙΠλ 

τα 11|ἰὸ Ῥ]δΔῖ. Αρο]. ϑοοσ. Ὁ. 
86. Ὁ. ν». 37. Ὁ. 1σοοδθαῖ δὺ- 
ἴεπι ΤῈΣ Ἰἰθρθ8 Αἰπεηῖθηβιιαι 
χϑο ἴῃ 7..410118 σδρτίαϊθιιδ Ὁ]6- 

Ῥοβῖ νϑύρυμχι αυϊάδηι ξυνέϑου 
ΓΆΘΒΘΩΒ δδὲ 1 οὐ δθυβ Βοῖ.- 
ουῖ Ἵοοὐᾷ,; οἵ '"ὴ ΟἸδεῖς. : υὧἱ 

ἔοτο ἀϊ πῆ άδπὶ Ἐϊβοἰγοτ, χυὶ ἔοε 
ξυτυτυπι ῥοϑιῖ, ἀθ οοἄ, ΤΡ. 
εἰ] οο. ϑδεὰ ἴῃ νϑῦρο ὅμο- 
λογεῖν υἱεορδέαιθ ἔπτυτιπι δηὸ- 
ἰαΐϊυτα δδὶ εχ ρᾶγίθ σοαάϊοιπι, 

. εἴ γεϊοσΐ αυϊάθπι ἴοσο οΣ ταᾶ- 
ΒὯ ΔΘ διιοϊου διῖ8 10 ΟἹ γκὶ- 
Δ Ῥοδίδχιοτί ὃΣ 110 αυΐ- 
ἄθηι, οὲ αὖὐὰλ 61 δι! δ ΘΟ, ΒΟῺΣ 
ἔεγθ, ὩΟΏ, 5849 δϑρίδβπι 4118, ᾿ 
᾿ΑΔα, ᾿δᾳ ΑἸς. 1. ἡ, ἡ. 

- 8. χμιᾷν οὐπι ἀδῖῖνο Ῥότεο- 
Ὧδ8 οἱ 'ρθηϊξ, Ῥοδῶδθ ψθγρυπι 

. θδῖ Ῥγοργίαπι ἀθ εὶς ἀφεείτια» 
ἔξονιδ, οὐτν Ῥοθηᾶ ἀσβηϊίγ ἴπ 
τοῦτ. Ηΐϊησ τεμήσασϑαι ναϊοῖ 
δι ἱρουπι Ῥοθηᾶπι διδίι γα. 
Οομξ. ἴπάλοοπι Οσδοοῖ. ἢ 6- 
ταοβί, οἱ ἀθ ᾿ἰδο ἴγρ8δ ϑοογᾶ- 

Ῥιδείοσς Οομβεὶ. 

σῖβαιιθ. δηϊθαυδτι ὅῃ. οὐδῖό- 
ἀϊαπι παι θχοῖυν, ἤυάϊ!οῖο 80 
δι ιεαογθ δἴασθ οχἱ το δ6- 
866 τι ]αγθ νοϊαπιατῖο. Ὑ,}4. 
διρτ. 5. ποῖ, 4. 

δ Αγῇσιυην, ὃ δηῖθ φανᾶ. 
οτϊϑοὶ αὐαΧΚ. ΟἸδεῖς. ΤΡ, σϑὲ, ᾿" 

ὁ Ῥαγιϊοιΐαπι ἄν, 41.809 ἔπ 
παῖ θυ58 σοαϊοῖριιβ Θδῖ, δ 1- 
αυΐϊοτοβ ϑάϊῖογεϑ ὩΘΡΙΘΧΘΊΔΩΣ, 

, Ζυὴβ9 φαῖεν ἂν, Ἄλλο τι οὖν 
ῃ--. ᾿ 

Ἴ ψυ]ρ. ἥν, 864 ἐξῆν οὔλτθβ 
Ἰάχαθ αυοὰ 

οΟ]1᾽πι ᾿πϊογργοιδηιθηΐμπλ ΤΏΣΗΣ 
νίδιι ογδῖ το οὐτλ  Β6. κθ- 
Ῥοευϊ. 

8 Βοπὶ χυϊάοτι οοἀΐοθ8 ἀδωΐξ 
᾿δἔπερ δὴ μὴ: 804 ΟἸδεῖς. οἵ ἃ 
Ρυπια πιὰ θη, ΣῚ νυ]ρᾶ- ἡ 
ἴδιλ δεπιδηῖ. 

49 ὕὐιελι- 



3 
104 ΚΡΙΤΏ Ν. 

Β' ἐφαίνοντό σοι αἷ ὁμολογίαι. εἶναι. σὸ δὲ οὔτε «Πακεδαίμογα 

προηῃροῦ, οὔτε Κρήτην, ἃς δὴ ἑκάφοτε " φὴς εὐνομεῖσϑαι 
οὔτε ἄλλην οὐδεμίαν τῶν ᾿Ελληνίδων πόλεων, οὐδὲ τῶν, 
βαρβαρικῶν 15. ἀλλ᾽ ἐλάττω ἐξ αὐτῆς ἀπεδήμησας ἢ οἱ 
χωλοί τε: καὶ ᾿τυφλοὶ καὶ οὗ ἄλλοι ἀνάπηροι. οὕτω σοι 
διαφερόντως τῶν ἄλλων ᾿Αϑηναίων ἤρεσκεν ἡ πόλεος τε καὶ 
ἡμεῖς οἵ νόμοι δηλονότε 4". τίνι γὰρ. ἄν πόλις ἀρέσκοι ἄγω 

} 

9 Τῦιεῖυδχιθ οἰνἼ αι ἐπϑ11- 
εὐΐα Ἰδιιάδὲ ϑοογαῖθβ ὅπ ἴ}ὍἘτ᾿ 
Ὧθ Κδρ. 8. ν. δάλ. ο. δὲ ἰῃ 
Ῥτοῖδρ. Ὁ. 312. ς, Αἀάθ ἀθ 
Ἰδοθαδοι) οῇε!ολδ ατοῖᾶ ἴῃ, Α]- 
ο1δ. 1. 836. 

τ δῖ. γγεὸο νυΐσ. ϑαρβάρων», 
ΟἸανῖς.. ΤῊΡ. τρὶς ῥδξαν 
5, Ημοῖ, ὁ σιρθυ9 πα, 2. 
οἰϊαπὶ ᾿βλληνικῶν: ξοτῖδ889 μος 
υσοσὰθ πισ αυϊάθπι νϑεῖιδ. 
'ἀπὶ ΟἹ πῇ φαῖεν ῖς 1θρθ08- 

ἴων οὔτε. οὐ χϑοῖθ 1η)Δθ ἃ 
ΕΓΘοΒογτο υἱπιο Ἰοοο πο 
οαΐυς οὐδέ, αιοηϊᾶπλ ἤοο 

" Ὡρη χοξοσίαν δὰ ῥρσγοχίπιηιηι οὔ- 

"ο 

᾿πάϊοθαυθ7 Αἀάϊιυτ 

δΘΆϑτα ὩΟΠ διρθῖ, δοα 

τε, 804 σομργθμθη εις Δ 
ἀδῖο ἃ οὐπὰ 1] 
Αἴ ποΐμυβ θδθηθ ὑΨοΪἤιι8. οἐδηὶ 
Ῥεΐπιο ἴοσο 6 Ῥδγιβιπὲὶβ Δ]}- 
ποῖ χοβουῖρ δὶ οὐδέ. ος Θηϊαι 

815 ἴῃ ἔγοηϊθ σο]]οσδίααι νᾶ- 
Ἰοσθῖ πὸ φμξάφηι: Ῥοβῖ δῆς 
δΔυῖθηι περδίϊομθηι 8118, αιᾶθ 

ταὶ- 
τῦλε (οὔτε ἄλλαι), Ἰοσιμσ ποπ 
μαδοὶ, . 

11 δέθρ μδηιϑ ρ᾽ οβδδϊοσὶβ 68- 
80 Ριΐϊαραῖ οὗ νόμοι δηλονότι. 
Ἐὲὶὲ νοῦγοὸ πᾶρδὲ πᾶβθε οριηϊο, 
410 860 50) τρϑαϊοογιῖον 6011- 
σαοάθῖ. ΕἸΒΟΠΘειιβ νΟΧῸ 68 
Ῥιαϊοηϊ νἱμάϊοδιθ δίμάθὲ; οἕ 
οὐπὶ 81146 δξοσι γσδιοηθϑ, 1101 
βδὴς οἴ θἔξοδοὶβδι δι, 
8. }]41|8 18 Ὠυ]1Δ4πὶ ἔθσγθ νἱηι 
μαροσὸ αυᾶθ βϑαυηΐω.. τέψε 
γὰρ ἂν πόλις ἀρέσκοι ἄνευ γ»ό- 

γ; Ουἱὰ νοτο βῖ ἴδθο νϑι- 
ἊΝ τᾶ οὐπὸ 1}}186 Θχρυηβοηάδ 

υλάδηι 
ἔθτθ οὗ νόμοι ροδὶ ἡμεῖς. υἱ 

, 

οὐδεμίαν... 

Ῥᾶδ. (ϑδίοριι.) 60. ἃ, 51. ὁ. 
δή, ἃ. 6604 Ἰάθπι ϑδϑρϑαυπιεῖο 
οὐ τος, οὲ αὐυϊάθηι θδάθαι, 
7.896. 1 ἰιοο 1σοο Θδβῖ, 86 ῃϊθῃ" 
ἴδ ρ. δ1. ἀ, 52. Ὁ. ΠΕΌ9Ρ. 

Οὐ: 8] ΟΘ6 6.818 δΊΙΒΡΊΟΙΟ ἴῃ. 
ὧδ δῖ δῖ, χιιοαὶ σνϑγρᾶ, οὐ 
νόμοε δηλονότι δὰ οχρ]οδηάιηι 
ΠΤΜΕῚ ἡμεῖς δἀ)εθοῖδ ῥυϊαγθηίυ, 
4υδθ 8816 δῖνθ ΔΡ 1} 618 [661- 
Ῥυς Ἰοσυθιαίδυς δάάείδ, 8100 
ἃ ϑοοίάῖϊθ -Σηϊοτ)θοῖβ, Ὧ20}1}0 
τιοάο ἔεγοη δ ϑεδϑαῖ. ἀΐχυ; 
εἰ παϊμγαπι Ἰαοιομ 8 δηλονό- 
τι, αὐδῇ ρα δηλ χυΐζοῦθδ 58: 
νδῖ ρέαιιθ, οοῃμδλφοτδϑβθηῖ Υἱη 
ἀοοιὶ, ἡϑεπΐθαλ διιρῖφδοι 8δος 
νοχρὰ :ἴδα οοἠδιάοσγδηαδ 6660) 
80 81 δοιρτιτ Θϑϑοῖ 

. οὕτω σοι διαφερόντως --- ἦγ. 
σκεν ἦ πόλις τὸ καὶ ἡμεῖς ο᾽ 
ψόμοι δῆλον ὅτι" 

Β. 6. δῆλον, ὅτε καὶ ἡμεῖς οἱ 
νόμοι ἠρέσκομέν σοι. (ὐυἱ δ 
ἀθπιιαι ἀριϊδδίπιθ δι ]ϊοίτυς 1᾿ 
Ἰυὰ τίνει" γὰρ ἂν πόλις ἀρίσοι 
ἄνευ νόμων; --- 81. Ποδῖρς 15 
ΕἘπΙμγά, 43. Οὐδὲ Ρ» αὐλο- 
ποιικῆς γ86 δηλονότι δεόμεθα ἵν 
6. 4ῆλον δὲ, δει οὐδὲ --- δεόμε- 
ϑα. Ἐὲλ ἴῃ ϑγωρ. νΡ. 495. ἃ: 
Μέγα δὲ τεκμήριον τῷ λόγῳ αὖς 
τὺς παρέχεται φεύγων φυγῇ τ 
γῆρας, τἀχὺ ὃν δηλονότε ἰι. θ. 
ταχὺ ὃν, δῆλον ὅτι, νοὶ ΡΙ01}- 
χίμδ: δῆλον γὰρ, ὅτι ταχὺ Ὁ» 
εὸ γῆρας φεύγεν' αυΐριι6 Υϑῖ" 
Ῥ1θ, Ρἴδθ ιἰξ ἴῃ ποϑῖγο Ἰοοῦ, 
Σαῖῖο βἰδιϊπι δι) δοίυς σὺν 118 
ἀθ βοηῃθοίυϊθ διρλιυδιας: 961 
τον γοῦν τοῦ δέοντος ἡμῖν προῦ" 
ἐρχεται. Α΄ἠδθ υδοτῖθθ ἀϊδρι" 
(δῖα ἰὼ ἰμάϊοα ἐπ δηλονοι 



ς ΚΡΩΤΙΏ ΠΝ. Ἐς 40 

νόμων; νῦν δὲ δὴ οὐκ ἐμμενεῖς τοῖς ὡμολογημένοις “5; ἔὰν. 
"ἡμῖν γε πεείϑῃ, οἦ Σώκρατες" καὶ οὐ καταγέλαςόὀς γε ἔσει "5 
ἐκ τῆς πόλεως ἐξελθών. οχόπεε γὰῤ δὴ, ταῦτα παραβὰς,15. ᾿ 
κα ἐξαμαρτῶών ὁ τι τούτων, τί ἀγαϑὸν ἐργάσει σαυτὸν ἢ 
τοὺς ἐπιτηδείους τοὺς σαυτοῦ. ὅτι μὲν γὰρ κινδυνεύσουσέ 
γέ σου οὗ ἐπιτήδειοι." καὶ αὐτοὺ φεύγειν, καὶ ςερηθῆναι 
τῆς πόλεως; ἢ τὴν οὐσίαν ἄπολέσαι, σχεδόν τε δῆλον. αὐ-- Ὁ. 
τὸς δὲ πρῶτον μὲν ἐὰν εἷς τῶν ἐγγότατά τινα, πόλεων ἔλ- 
θης, ἢ Θήβαζε ἢ ἸΜέγαράδε" εὐνομοῦνται γὰρ ἀμφότεραι" 
πολέμεος ἥξεις, ὦ Σώκρατες, τῇ τούτων. πολιτείᾳ " καὶ ὅσοι- 

περ κήἤδηνται τῶν αὑτῶν πόλεων, ὑποβλέψονταί σε, δια- 
φϑορέα . ἡγούμενοι τῶν νόμων" καὶ βεβαιώσεις τοῖς δικα- 
βαῖς τὴν δόξαν, ὥςε δοκεῖν ὀρθῶς τὴν δίκην δικάσαι. ὅεις 
γὰρ νόμων διαφϑορεύς ἔσι, σφόδρα που δόξειεν ἄν ψέων γε. 
καὶ ἀνοήτων ἀνθρώπων διαφϑορεὺς εἶναι. πότερον οὖν ς. 
φεύξει τάς τε εὐγομουμένας πόλεις καὶ τῶν ἀνδρῶν τοὺς κο- 
σμιωτάτους; καὶ τοῦτο ποιοῦντι ἄρα ἄξιόν σοι ζῆν ἔξαι; 
ἢ πλησιάσεις τούτοις, καὶ ἀναισχυντήσεις διαλεγόμενος ; τί- 
νας λόγους, ὦ Σώκρατες; ἢ οὕσπερ ὃ ἐνθάδε, ὡς ἥ ἀρε- 

Μοσϊῖο ἐρίυν Εἴδυιδάνια σορτθ- ΟἸδυϊκίδηντ ᾿16 ΑὨρΘ] οι 4ι0- 
Βϑηδὺϑ δὴ Ηοϊπάοσῆο (Δὲ Εὰ- αυὸ οοὐοχ ἀδθδῖ, ' 
Ἐπγά. 1. 1.); «πὲ Ἰοοῦηι το- ΝΞ , 
δἴζατά, αυοὰ ἔπ βομϑϊβ δἾτιϑ 4 Οοἀὰ. οριϊαιΐ ἐξαμαρτά- 
χθοισι σου ϊοαίδθ νἱἄθο, ζῶν. , 
ἀνιάμσε ἢΠο αιθπι Ῥγοφοβμῖ- “ 
τϊβ ταοο δόοθρὶι. : 8 Ὑἱὰ, Ἱπά. Σιδι. ἴπ ν. Οφσ-. 

ἃ Ι, » , ἴεις πΐείραδι ͵ 

 ΣΟΡΥΣ ὉΠ1Ώ68 ἕ τοῖς ᾿ 
ὡμολογημένοις, "ἐὰν μίαν δίορξι. 8 ΤΟ δῖΣ ΟἿπι πὰ ἐ6- 
δυΐθτα, ΕἾσ. νϑχβίοηθπι δθ0.}- ὨὭΟΤΘ, καὶ ἀναισχυντήσεις͵ διαλε-. 
ἴ.8., ἐπβθχΐς ἐμμενεῖς δὲ ΔῖΘθ γόμενός τινας λόγους» ὦ 2., ἢ 
ἐών. 8οὰ ΘΟ] ΘΙ ουιδοῖος 16. οὕσπερ ἐνθάδε ---; αὐυοὰ οὑπὶ 
τα βδῖπνα ν6] τ}}118 ῬοῖδιιΒ πὶι-ὀ ἰἱπι6]Πρὶ οοπιπασάθ. ὯΟᾺ Ἀο8- 
Ἰδίϊοσιθ δηϊχυΐοξοηι ϑοσίρίι-. 580ξ, Ῥγδθέβγθρδπι οἱΐϊταὰα θᾶτῃ 
τᾶτπι ἦανὶξ, ου]μ8 χαϊοσθσα δα ]Ἰθοοηδπι αυᾶτι δὲ Ἐπ ΘΡΣιδ 
οἸτπι δϑουῇϊ διισαιδ δηΐϊθαυθδλ (γᾶθρ. Ἐ. 13, 9. Ῥ. 658.) σὲ 
δεϊγχειαυα ἔῃ ΟἸδεὶς. σογεθοῖΐσπι Ὥμης Ρ]αϊουῖβ Θἰαπι σΟΟΙ668 
Θέβθ ἐμμενεῖς ἃ χα δοοῦθ-Ἔ δ᾽ αυποὶ ρχδορϑηῖ, ϑ9α σϑρϑν»- 
ἀα, ΝΙποιίσιιπε δηῖθ 1114 ἐάν ἷἴδ δἰπιυΐ, σιᾶπι γ6] δο͵ιι8 1119 
γ8 “τ, φαῖδυβ εἰδὶ ἴρβδθ στο σνορδίϊνιιβ ὦ “Σώκρατες πα ϊοᾶ- 
δροηδοηξ 16ρ68.0 ταθηΐϊθ σθρθ-ὀ ὀ ΣΘ τοδἱ8 ἀορθθδῖ, 1π ΟΡί1Π11 
ἰθηάυπι 6Χχ 1058 ἑηϊοσσγοραῖῖο- οάϊο οσοὐϊοῖριυ8β δοχιρίυγα τί-- 
ῺΘ, ἐἶλλ᾽  ἐμμενεῖς. ψας, Ἶυσθ ἤδηὴς Β68, 1ῷ οτὔαί- 

᾿ Ὠθῖη τγοοϑρὶῖ, ἀθάμυϑ νογὰ Ρ]ὰ- 
48 ργιαδια ἐπ μα υγδοῖου ἰοηΐθ τοϑοῖ ὨΜΠ]Δ δηιρ]ῖις 

ορὶ- 
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τὴ καὶ ἡ δικαιοσύνη πλείξοιι. ἄξιον τοῖς ἀνθρώποις, «αἱ τὰ 
γὅμιμα καὶ οἷ νόμοι; καὶ οὐκ οἴει ἄσχημον ἄν φανεῖσϑαι " 

ἃ. τὸ τοῦ Σωκράτους πρᾶγμα; οἴεσθαί γε χρῷ ἀλλ᾽ ἐκ μὲν 
τούτων τῶν τόπων δ᾽ ἀπαρεῖ;, ἥξεις δὲ εἷς Θετταλίαν παρὰ 
τοὺς ξένους τοὺς Κρίτωνος δ. ἐκεῖ γὰρ- δὴ πλείςη ἀταξία 
καὶ ἀκολασία 7. καὶ ἴσως ἄν. ἡδέως σου ἀκούοιεν, ὡς γε- 
λοίως ἐκ τοῦ δεσμωτηρίου ὠπεδίδρασχες σχεμήν τέ τινα " 
περιϑέμενος, ἢ. διφϑέραν λαβὼν, ἢ ἄλλα οἷα δὴ εἰώϑασιν 
ἐγσκευάζεσθαι ᾿ οὗ ἀποδιδράσκοντες, καὶ τὸ σχῆμα τὸ σαυτοῦ 

4. μεταλλάξας. ὅτι δὲ γέρων . ἀγὴρ, σμικροῦ χρόνου τῷ βίῳ 
λοιποῦ ὄντος ὡς τὸ εἰκὸς, ᾿ἐξόλμησας οὕτω γλίσχρως ἐπιϑυ- 
μεῖν ζῆν νόμους τοὺς μέγίξους παραβὰς, οὐδεὶς ὃς ἐρεῖ; 
ἴσως, ἂν μήτιὔα λυπῆς" εἰ δὲ μὴ 5, ἀκούσει, οὐ Σώκρατε, 

ξ, πολλὰ καὶ ἀνάξια σαυτοῦ. ὑπερχόμενος 5 δὴ βιώσει πίών- 
τας ἀνθρώπους καὶ δουλεύων. τί ποιῶν ἢ εὐωχούμεκος ἐν 
Θετταλίᾳ ",, ὅσπερ ἐπὲὶ δεῖπνον ἀποδεδημηκὼς εἰς Θεττα- 

ορίῃον σμΐχψιδπι ἀϊιδιῖδι!ο 68- 
86 Ῥοίοϑῖ. δοά διιροίι νἱδ ἴπ- 
τουγοραπουΐδ ἀ: ΕΠ ΠΟ ΟΘ Ὀοδὲ 
νογθυηι" διαλέγεσθαι Ῥοβίία. 
οἾΝΟοΩ Θγθ 5608 σοπδιθίο ἴῃ 
ΣΏΟΓΘ 61 85ΘΓΘΓΘ᾿᾿ Θ ΟΒΏΔΙΔ 86Γ- 
1068 Δ---ἰ ᾿ 

4 Ῥαγίϊοιιϊδπι ὧν χυᾶπι 6ο- 
ἀϊοθδῳ. πο αὐυϊάθαιλ ΟἸδτκ δ- 
189, 8604] γτδοϑίδη  δβδιται 411] 
γοη, Τ, Τυθ. Ημπει. οοὲ. ργδᾶθ- 
Βοπὶ, Ὡοη ἐιδοϑιίδηῖϊθς 1λ08 
συοαὰθ Ὧϊπο 

ΟΝΝΑπι οὐϊδπὶ Ἑυΐυγο, αἀμοῖοδ 
οθγμάρ ἀδγορδηιάα οδὲ, δαὶ 
δῆς ραγίου]δπι δβδὲ18 ποθ 
ῃοϊυτι 68ῖ:.Ὀ. γιά, Ἠεϊημά. δά 
Ρμδθάο, 13. θεῖ. ἴῃ Οὐοα, 
ταθηϊ. ἀ6 Ῥαγίῖο. ὧν (ροβὶ Ασὶ- 
δίορῃ. Νὰ.) Ρ. 100, Ουἱ 1Δ- ΄ 
6, ομσα Ρἱαὶ πάποῖδηι ργᾶθ- 
ἀϊοοιῖς πᾶ ραγίιοΐα ἐχρτὶ- 
πιΐ; υἱάθαι πο δοοθάο, 
Ηος οεπΐηπι ἣτ οταϊϊοαθ ἤρυτδ- 
44, Ὡοῃ ΥἹἱ γμᾶσιϊουΐδθ, αυδθ 
δεἰομῖ ρογαι. τνοΐ, 80 'ρδο φυοά 
ξονοσᾶ, ὩΟΏΉΪδΙ 
ἀΐηθαι ἰηάϊοδιὶ, ἤρυγαια 1η- 
εοενὶὶ δεϊδαι ἤᾷιιοϊάθ.Ό Ὁ 

. δ δῖ. 86. οΧ ορίϊηπιδ ἰδεῖς. 
Οἱ ἰοῦὶ πόλεων. 

ΣΏΒΘΥΚ:ΠΊ118. 

ΨΟΥΙΒΙ 1“. 

ὁ πὰ Οδὰ, Τυβ. εἰ ἃ πιὰ 
Ὧι ὑγιᾶ δοω. Ζ7. υϊρο - 
ξ. τοῦ Κρ. . 

Ὑ ιά,. ἀθ Τμρδδδβδίοσιμι 6}: 
ἰδιαροτία ]ἸἸοθηϊΐα δὲ ΥἹΙΝ 
ΑἸμόσιδϑυδ Ὁ. 437. 418. 52]. 
668. Κυμηΐωο αἀ Ῥο]]ας. ἵ, 
412. ». 168. ΡΒΙοδὶς, ΥἹΙ, 
ϑορῆῇ. 1, 46. 5.8]. Ατἰδιορῖ, 
ΡΙυΣ, 524. ΣΙΘΟΒΕΙ͂, 
Ἰάϑῃ. 1. τιοῖ. ὥ. 

ἢ ιν διῖο τινα ἸῺ οπιπίριε 
δοαα, Θεἰιπα οεῖ, ϑυηβθῃ- 

ἄμα Ἀν μὰ ποῦ, αυοά Δ[δι 
τροῖθ ἢξ, τὸ --" ἢ ---, 8οὰ νὶ 
τϑοῖθ πιοποὲ {ΠΠ|τιοδῖμδ' σχεῦν 
ἦν τὸ τ περιϑέμενος καὶ τὸ 

᾿ σχῆμα μεταλλάξας. 1Π|8 δυίεπ! 
ᾷ --- κὶ -- νδεῖδδ τῆς σχιῦηι 

ϑρθοῖθδ πάϊοδηϊ. 

9 Σὶ δὲ μή, οἱπ φιΐπω, ΠΟ᾽ 
εἰδδῖπια ξοχιιδᾶ, φοδῖὶ πθβδ' 
τίομ 9 εἴδει δά μὲριῖδ, υϑι Υδ' 
1εἰ αἰέα:, εοπένα; ν. Οτδιλη), 
Φ. 448. (ι35). ΟΡ9. 10. 

ο΄ για, 154. 
ι1 Ἀϊογιῖο οὔἴθα ἀοδδι 50}, 

οεπιδεῖσε ἴῃ ἰοὶ τί ποι», 
ο΄ 400 
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λίαν; λόγοι δὲ ἐχεῖναι: οἵ περὶ δικαιοσύνης πε καὶ τῆς ἄλλης 
«δι. ἀρετῆς πιοῦ ἡμῖν. ἔσονται; ἀλλὰ δὴ τῶν παίδων ἕνεκα βού- 

λεὲ ζῆν, ἵνα αὐτοὺς ἐκϑρέψης καὶ παιδεύσης; τί δαί; εἰς 5. 
Θετταλίαν αὐτοὺς ἀγαγὼν ϑρέψεις τε καὶ παιδεύσεις Ἑέγους 
ποιήσας, ἵνα καὶ τοῦτό σου ἀπολαύσωσιν; ἢ τοῦτο μὲν οὗ, .- 
αὐτοῦ δὲ τρεφόμενοι σοῦ ζῶντος βέλτιον θρέψονται καὶ 
παιδεύσονται, μὴ Ἑυνόγτος σὸν αὐτοῖς; οἱ γὰρ ἐπιτήδειοι 
οἱ σοὶ ἐπιμελήαονγται αὐτῶν. πότερον ἐὰν." μὲν εἰς Θεῖ-- 
ταλίαν ἀποδημησῃς, ἐπιμελήσονται, ἐὰν δὲ εἰς ἔδου ἀποδη- 
μήσης, οὐχὶ ἐπιμελήσονται; εἴπερ γέ τε ὄφελος αὐτῶν ἔὄξε 
τῶν σοι φασκάντων ἐπιτηδείων εἶναι, οἴεσθαί γε χρή, ᾿.44λλ᾽,16 
ὦ Σώκρατες, πειϑόμενος ἡμῖν τοῖῷ σοῖς τροφεῦσε, μήτε παῖ- 
δας περὶ πλείόνὸς ποιοῦ, μήτε τὸ ζῆν, μήτε ἄλλο. μηδὲν, 
πρὸ τοῦ δικαίου" ἵνα εἰς ἄδου ἐλϑὼν ἔχης ταῦτα πάντα 

ἀπολογήσασϑαι τοῖς ἐκεῖ ἄρχουσῖν.". οὔτε γὰρ ἐνθάδε σοι 
φαίνεται ταῦτα πράττοντι ἄμέινον εἶναι ' οὐδὲ δικαιότερον. 
οὐδὲ ὁσεώτερον, οὐδὲ ἄλλῳ τῶν σῶν οὐδενί" ' οὔτε ἐκεῖσε. 
ἀφικομένῳ ἄμεινον ἔξαι. ἀλλὰ νῦν μὲν ἠδικημένος ἄπει, ἐὰν μι. 
ἀπίης, οὐχ ὑφ᾽ ἡμῶν τῶν γόμων, ἀλλ᾽ ὑπ᾽ ἀνθρώπων" ἐὰν 
δὲ ἐξέλϑης οὕτως αἰσχρῶς ἀνταδικήσας τε καὶ ἀντικαχουρ- 
γήσας, τὰ; σαυτοῦ ὁμολογίας τε καὶ ξυνϑήκας τὰς πρὸς 
ἡμᾶς “παραβὰς; καὶ κακὰ ἐργασάμενος τούτους οὕς ἥχιτα , 
ἔδει, σαυτόν τε καὶ φίλους καὶ πατρίδα καὶ ἡμᾶς, ἡμεῖς τό 
σοι χαλεπανοῦμεν ζῶντι, καὶ ἐκεῖ οὗ ἡμέτεροι ἀδελφοὶ, οὗ, - . 

4 

ασυοᾶ ποι Ῥδηϑ σομδδεοῖ ουπὶ εἰς Θετταλίαν, δάθπι νοι θῖδ᾽ 
Ῥιδϑοθάᾷ, πιᾶχῖπιθ ροδβὲ ὑτῖο- Ῥοβδὲ ρδγίϊοὺρ. ἀποδεδημηκὼς 

ΟΤΩ 8818. τὰ 111ἃ Ῥδγιιοιρῖα. ουῖθ 1ϊᾶ- 
αυ9 3άθπι ᾿ Ῥαγιαὐρίυπι δοῦυ- 

, λεύων 6 ρ] οδδοπιαῖθ νυ] ὕπερ-- 
χόμενος ἰττθρβ1889 διυιϑρ᾽ οδρᾶ- 
ἴυτ, υἱ, δογνδία Ῥδυζιοι!]ᾶ χαὶ 
δου ρβοεὶῖ Ῥὶαῖο ὑπερχόμενος 
πάντας ἀνθρώπους, καὶ τί ποι- 
ὧν ---. Ἀοιποεὶ ἴδιθθ μοιθεὶ 
Ῥαχειοϊρίυπι δουζεύων ἰπ Ἠϊ Ὁ 
τιοάσπλ: καὶ δουλεύων, καὶ τὶ 
ποιῶν ---: οἱ 1ἴὰ ΠπΠαυϊάο 16 6]- 
ἴὰς ἴῃ ᾿οοὐά, ἄἀιπιορυδβ΄ ἀρὰ 
δια] δυταΐιι, δέοι δὲ ἘΕ]οσ. 
ἃ. Μοπιοσδηάδ δὲ οἴϊδηι 16- 
οἷο οοἀὐ. Ὑὶπά. 2, φυΐ ]οοο 
γογροσωσα ἐγ Θετταλίᾳ Ὠᾶροὶ 

, , 

ἘΔ ἰδίλθῃ σδῖϊο ὩΟᾺ 
δεῖ άπ ποηάα, οὑπὶ τϑοῖθ οὔ... 
δεινοὶ Βουπμῆ εάν ᾿ηνία!ϊοδα 815 

. δαάϊϊὰ 6680 πᾶθο γψορᾶ δά ᾿ 
τ θη Ομ θη, τοῦ εὐωχεῖσθαι οἱ 
τοῦ δείπνου, οὉ ποίῖίυπι 1 [.686- 
᾿βδΙ οσι Ἰυχιλ. 

4 Ἐμδοριιδ πότερον δὲ ἐὰν 
τ ΕἸομ5 ἔπγπι νογρο. 8968 
ἑοτγιῖου τπῦῖὶ φυϊάθπι νἱάδιυν 
ογδαῖϊο δἰπθ ρδγίίουϊα δανθγβᾶ- 
τῖνδ, 

ἄν, Ιμἀ. ἄμεινον. 

« Τ.- 
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"ἂν ἔδον νόμοι, οὐκ εὐμενῶς σε ὑποδέξονται εἰδότες ὅτι καὶ 
ἡμᾶς ἐπεχείρησας ἀπολέσαι, τὸ σὸν μέρος. ἀλλὰ μή σε πεί- 

4Ἴ σῃ Κρίτων ποιεῖν ἃ λέγει, μᾶλλον ἢ ἡμεῖς. Ταῦτα, ὦ φῶε 
ἑξαῖρε Κρίτων, εὖ ἴσϑι ὅτι ἐγὼ δοκῶ ἀκούειν, ὥσπερ οἱ 
κορυβαντιῶντες ' τῶν αὐλῶν δοκοῦσιν ἀκούειν" καὶ ἐν ἐμοὶ 
αὕτη ἡ ἠχὴ τούτων τῶν λόγων βομβεῖ, καὶ ποὶεξ μὴ δύνα- 
σϑαι τῶν 5 ἄλλων ἀκούειν. ἀλλὰ ἴσθι, ὅσα γε τὰ νῦν 
ἐμοὶ δοκοῦντα, ἐάν τι λέγης παρὰ ταῦτα, μάτην ἐρεῖς. ὅμως᾽ 
μέντοι εἴ τι οἴεε πλέον ποιήσειν, λέγε.. ΚΡ, ᾿4λλ᾽, ὦ Σύώ.- 

᾿ς κρατες, οὐκ ἔχω λέγειν. Σ,Ώ. Ἔα τοίνυν, ὦ Κρίτων, καὶ 
. πράττωμεν ταύτῃ, ἐπειδὴ ταύτῃ ὃ Θεὸς ὑφηγεῖται. 

«- Ὑϊπιδοιδ: Χορυβαντιζν" 
παρεμμαίνεσθαι καὶ ἐνθουσια- 
ςυιῶς κινεῖσθαι. Νιπιίτιις Χο- 
ρύβαντες ἔμχϑτθ δδοογάοίθε Μἃ- 
ἴγῖ5 ἀθυπι ἔῃ ΡΒγγβῖδ, Τυΐ δ8]- 
τἀῦδπὶ ἄθο ρ]θωΐϊ. δίγδῃ. 10. 

. 725. ὕπαρ χκρρυβαντιᾷν θεῖ 
ἀρογαῦ δ. τποῦο, αὐ κορυ- 
βαντιασμός, πιογδις ἱπιαρέπο- 
“δ. Ὑοοδῖιγ, ΟἾΠῚ ΔΌΧΣΟΒ νἱ]- 
ἀδπίυς ῬΘγβοηδγθ {ρίδγιπι οΔΏ- 
ἴμ: σὺ} τοῦθ8. Ῥυϊαῦδῖον 

τοδοιδβοὸδ ἃα ΟὈΟχυρδηῦρυϑβ. 
ΙΒΟΗ. Ἡοται. 1. Ἐρ. 1. 7. 

ἘΠπῚ ταΐδὲ ρμωγραῖαπι οὐ ΘΟ 7Ὸ 
ἑ Ῥέγεοπεὲ αὑγόπε, (Λυθπι 

οοπι οὐπὶ πος Ῥ]δἴοχϊοο 
οοταρδιδὶ ΣδΡΊηι8, Ῥγορτῖθ 
νθχῦυσπι ἀθ δϑρτοιβ,, 4} 11- 

᾿ ΟΡ ποεῖοσ 1,665 

Ὅιδσιπι δο τη δὶ ὲ δυὰϊγα Υἱ- 
δὲ ἀιιδεὶ ἔἰιγιδ δριδηῖυ οἱ 
ΝΟΧΔΏΪΟΥ ἸΏΩΒΟΙΆΤ118.) 18} ΧΡ ΔΓ] 
δοϊιῖυπι Θργορῖθ ἀοομεῖ 208. 
ϑοδιρος δα ὕδιευῖ, 38. οἱ ΑὩι- 
τπαιδλᾶν. 15 Εὺπ8οὺ, Ῥ. 27. Ου- 
[μ δοηϊθηϊδαν Ἀἱυτῖθιιϑ οΟὨ- 
τηϊαν 84] πιδϑῖὰς Εχογο. Ῥ] τη, 

Ῥ- 164. οἐ Ῥ. οι δὰ Ασϑίδθ, 
Ῥ. 114. Ηδῃς τῶν κορυβα»- 
τιώντων ἰϑοπληιΐδης νϑίθσθϑδ τὺ- 
δῖοαὰ οἰγᾶδεθ ἴγδαὶὶ ἘΠ 

Φ Ῥ. 

628. ἃ. [Εά. δίορῃ. ρ. 700. " 
ἃ) ΔΟΣΝΕΑ. δὰ Τίμα, Ἰ,}, 

8 (οἀ, Τυ. δυιουζιηι, οτν 
ιἰῖ: σϑοΐϊξυρ ἔοτίδδ86, 

ΠῚ ἘΧΟΌΒΒΌΒΊΙ, αἱ 84. 8. ἁ 
- 

ΙΜ οὐά, δηϊ. οἴῃ δϑῆβι, δὸ πῖϑῦοὸ υἱὐ νἱἀ δίας ΑἸάϊπαθ ἐρμδϊ- 
τοδῖθ, βογϊρίυπι θγαὶ ὅμ. εἶναι τῷ προτέλους, Ῥτο χυο ϑίορβμδηι» 
εἀτάϊε τῷ προτέρῳ, 4υδο Ἰοοιῖο θεὲ οοἀϊοιπι γέμα, εἐ θη. ξ, 
αυδχυθ ἐθαυῖϊμς ΕἾο. απ! Ππαροῖ: λαός γαξίο, φωαπι ῬεγΟΩΓΟ 
γέτημσ, δωρογίογὶ σίπιϊες ὅ546 νἱάδεων, διὰ αυϊοχυϊὰ ἀ6) γϑζ- 
δ15 ο᾽διιιδπιδ, ἀΦ δϑδι ἀμ 011 Θ6566 πο μοδδιιπιιδ: αα]ΡΡΘ οὕ" 
τος ὃ λόγος ὃν διεληλύϑαμεν Δ4]11:6 6566 Ὥοῃ Ῥοίεξὶ υδπὶ 
119 ἀ8 αυο δάμυς οβοταῖ δοογδῖθβ, ἀδ νυἱρὶ ορίπἰσωΐδι6. [9 
ΑἸιογο διιΐθπι πυπο ἀθπγυτα ῥτοροοίίο, ἀθ Υἱίδϑ ἅπιοσθ, ἰάεαι 

᾿ εὐ! 
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οὔτλ ἀξλοδὶ βαϑὲ, πὰὶ νόνδε αὖ σχόπει, δὲ ἔτι μένοι ἡ μῖνι ΔΡΡΕ- 
κεῖ, δϑκιδιιτῆ ἡ] οχυῖι φυο 4.6 νϑτροχίιπι, δοκεῖ ὅμοιος εἶναι τῷ προ- 
εέρῳ, 6880 .ἀθῦθεο Βυσπο »ὮΣΒΙΣ ἀλβίοσεθ θὰ ΄χυδθ μας ἀθ νυ]Ἱρὲ 
ορϊηϊοηῖθυβ ϊδρυϊτῖαξ, ΔΡ 118. συ δθ ὧδ οαὐενη πιαέονα οἰ 
Αἰχυΐ Ὥθιῖο παϑα ϊδ ἐπι} ]Προχο ροϊθγαῖ, οὐτὰ νοχρα τῷ προ- 
τέρῳ  Δίδπι ροίδυ8 μαμῖῶο απὲε βαοξαπε ἀλθρυκαϊξοτιθπι δἰ βιϊβοῦσθ 
ν᾽ θδητγ. ὥυδτθ ομδὶ δβιρτα δ. 6. Σὼ υλνογϑσι ᾿δΘ60 Ῥχᾶθ- 
ταϊβοχῖξ δοοζαῖθβ,. ̓ ὅμοιοι φαίνονταί μοι ( οὗ λόγοιν, καὶ τοὺς αὖ- 
τοὺς πρεσβεύω, οὕσπερ καὶ πρότερον; ἸοῺβΘ ὀοπηπιοάϊος ουΐάμθ 
το νάθρίτας 1οσῖο σοήξουπι ορῖ. ΟΙδεῖς. γϑβῃ. Π, ΤΡ. α]1ο- 
χυπι, τῷ ναὶ πρότερον, χυδπι θὲ δἀορίανιε ΒΕΚΚΘΣ. 864 ποὺ: 
,Ὥσυδει. ̓πορ βοηάιιε θεαὶ Ἰοοὺϑ Ῥεϊδοϊδηΐ 1. 18. ν. 1192. Ῥιιϊδοῖ, 
“«ἀεεϊεὶ, ἴπχυῖε, ὅμοεός ἐςε λόγος καὶ πρότερον». Πλάτων 
«Κρίτωνι, “411 ὦ ϑαυμάσιε οὗτός τὸ ὃ λόγος ὅ ὃν διεληλύϑαμεν ἔ ἔμοι- 
χὲ δοκεῖ ἀνόμοιος εἶναι καὶ ὃ πρότερος" -ἀντὶ τοῦ οἷοφ 
πρότερων, ἐὲ ποῖα ηιοά 6“ λειῤμρπιοαὶ σισίιγα σγασοα [γγἜ- 
γμεπο [αεὶηρ ΑΦ εε' ΑἼἸΟΌΕ ἐπ τἰρπύβοαξίοπα οσἰπιξἐεμαἑπὲε 
αοροὶρίμπξ, πᾶ εἰπε ἐς ὁἐεὲ λαες ογαξὶο αἔφιεδ ᾳπξξ. 
Αρρδεοῖ ρίζης ἔι1886 78πὸ οἸτπι ἤμπο Ἰοοιπι 1 ἀχθαιρλὶβ σοῦ" 
δἰσυ σου 8 νοσϑθυξοχυτι δἰ με τη8 οὐπὶ καί, ἀ9, αυᾶ νἱά. 
μὰ, ἴῃ καί. δ868α αιιοά οχ ρβδο Ρεϊδεϊδηιξ σοῃίοσία οἷ. ἀο- 
ουθσᾶπι, ἀθργανδῖα 6888, οοπῖγα δτδτασα δῖ οὲ ταθηῖθαι, ἴρδα Ἐ]8» 
ἴοὶβ γρυρᾶ, δα ῥῖὸ κχαὶ δι πρότερος ἰϊθειι Ἰοβοπάυπι εδ86 καὸ 
πρότερον, ἸΙχὰ Ὡυπο- σοπῆβεπιδίυτν οϑὲ οροὸ οσάϊοῖδ Ρεϊβοιδιῖ 
Νοπδοϑῃμβῖβ, υπάὰθ᾽ Κτθβιῖαο 2 δ βνδπιμμδίλοῖ ϑαἀϊοηθ 118 
ὩμΩο 1116 ϑαξάϊε: οὗτός τ ὃ λόγος ὃν διεληλύϑαμεν ἢ ἔμοιγε, δοκεῦ 
ὅμοιος εἶναι καὶ πρότερον. Αἴχυο 1:ἃ οἰΐατα χιοὰ βυδρξοδῖιϑ 
Θέδη, νϑῦθᾶ ἰδία ρχγομὲ δπῖθμδς 1δὲ νιΐραῖα ξιαθτδηξ, ἀεείνδία 
ξυλθδ0 6 Ῥ]αϊοιΣ8 δἰϊαμο ὌΧΘΙΡΙΟ Ρ6Γ τιδῖδηρ οογγθοϊξζορθπι ἰδ 
Ἔχ ροηῖθ, 1ὰ πὸ πιΐωνιβ οογῖμπι θεὲ μοάϊθ.. ΙΝατπι ποπ πιοάο 
᾿ἈΠυὰ καὶ ὃ πρότερος Ἰορίτας ἴπ οοὐ, Οοἶἱδὶ, δἰιίδαιθ; 8604 ἴπ΄ 
οοἄ, Ῥαδγῖ8. Ἡ τοῖν Ἰοουδ οὐαὶ οσσῃῖ νδιιϑίαϊθ᾽ τἴᾶ Ῥοδίας πὲ θ 

Ῥαιβοδῖο ϑιπὶ πιοάο ὀχ δυΐπιιβ. ΝΘ αυΐβ διιΐθπι τὐπιῖντν ὯΟ8 
ἐγῖθυθεθ ρος Ῥχίβοῖδηο, σϑριϊδηάιιι. δεῖ, ρτάθοᾶ 11}πὸ δ: δὲ, 
συῖδιιδ υἱθεοῖω, δχθρία Ὡοπ Σρόιτι ἐσ ρΘδ81880 80 Θ ῥιᾶθ- 
οἱ5 δτδιηπλαῖῖοῖβ ἰΙοῺρ6 δηιαυϊοτθυβ πυτπδίυπι 6686. Τα θα 
ταϊωυ8 Θ8ὲ πιδηϊβοδίασι, ᾿θῦρογθ ΑἸθχϑηἀγϊῃ οσιτλ ρ ΔΙ ΠΙΔΊ6Ο- 
τισι Ἰοουτι πυπο Ῥ]ΔΙΟΒ18 Σΐα βοχιρίυσ, ὅμοιος εἶναι καὶ πρό- 
τερον, ἴπ 800 }18, υὐ ΠΟΡῚ]6 οσῃβίσιοοηῖθ Ὠυ]ιδ θα θη Ρ] τι 
υϑικρδῖωπι ἔυϊ586. ΗλΡόπιῖιδ Ἰριιαν Ἰθοίϊομθτα ᾿ς δηπαιδπι 
489 1π 1110 Ἰᾶπλαι θοτιπι, συ Βοάϊθ δυρθσβὶ11θ8 ϑυπῖ, 60" 
ἄϊοθ οχίδῖ. [πιπιὸ ϑρρΡᾶτγεῖ, Ἰᾶν ΟἹδαι ἃ1108, ἰοοοΟ πλΐτῖ8 ἐγ1ῖ89 
115 ἔογπαδο ὅ ὅμοιος καὶ πρότερον ἀδίνιπι ἀθοι ἀϑγδηῖθϑ, ζπ8θ- 
Τιϊ886 ἀυεϊου τι τῷ, 1108 ἔπ Ὡδαῖχο πρότερον Πδογθηΐθβ οοζς 
ΧΟΧΙ886 χαὶ πρότερος (Ρασῖβ. Β. Ὁ.), χαὶ ὁ πρότερος, θὲ τῷ προ- 
τέρῳ, ΠΙυά οἰΐδην πιϑιθοσαθῖ]6, νοοθηὶ ἔτι αιιᾶπι 8 ὈΟΙ 8 ̓οοβὰ, 
θη, ᾿, υθεῖδηρ, Ρᾶσ, Ὦ ᾿πδόγωιι ΒΟ Θσ, 1 θαι 6886 ὅπ Ῥ.18- 

οἶδῃο 
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6. ΕΧΟΌΒΒΙΒ . ἡ. 
οἶαληο Μοηδοδηεῖε αμδησιπι ποθεῖ δὲ. Ἐζοδλειθ,, ἔστ, ἰδὶ 
ξοραῖυν δ ἔτι. -- ΤῬυδηΐχυθ οὗτός τε, οἵ πιρχ καὶ τόνδε αὖ, οὐπὶ 

Ἐεκίκοσο οὐϊάξπιιθ διιοιϊοεέδίθ οοὐά, ορεϊπιοτι; δὲ δχ Ῥειοσὶ 
Ῥᾶσιο Ῥχίδοϊδῃϊ : συδησχυδπι νυ] ρδίατα Ἰϑοϊξοιφαι οὗτός γε -- 
καὶ τόνδε δὲ αὖ ---, σὴ οὐΐηο τπδ]δαι 6686 σϑηδϑδιαυδ. δοὰ 
Ῥύδθοῖδτο νἱάσίυς δεῆονς μἴο ἡμοίυγα χὰδ9 ἢϊ Ρθς τε -- καὶ --: 
φῬιδοιιῖδδο διυίθηι τῷ τι οἱ]θείδ δὲ ἔογμλι δ καὶ --- δέ. 

ἘΧΟΌΒΒΙΒ Π, δὰ 4. 10. α΄ 

"Ἢ τιν μὲν ἀδικητέον τρόπῳ, τιγὶ δὲ οὔ. δῖος ἔπ Δ χυῖ οἀἀ, 
δοξίριιπι δγδὶ, Ὥθῆμο αυϊδαυᾶπι ἀθ νϑυσελ:9 οἦυ ᾿ϑοϊξοπῖν ἀυδί. 
ἐδεδοῖ, τοὶ δίθρῆ, Ῥγοὸ τινὲ μὲν οἀϊάϊοδοϊς τοὺς μὲν, 511.6 δϑηβὺ, 
ταδιρὶπὶ δυῖθηι δρροδβίιϊδδοὲ μδθο:" 22. (ἃ. 6. πότερον») τρόπῳ τὺ 
εινὲ δὲ οὐ, Ναὶ ᾿δϑο πιΐχυθ ογδὲ σοῃ)ϑοῖιγα ὁ τλᾶπι τοὺς μὲν 
γδηθρδὲ ἀγανταπόδοτον δὲ δβοιϊοῖηι {Πιἃ τοῦ δὰο μέν οᾶτε. 
μαῖ, 89 δο πιΐωυδ ἀυδίϊδτθ σχυϊδηιδπι ροϊθγαι, 111, αυοά 
ἔπ ἰοχῖὰ ΔῸ ἐο ρμοδΐζιπι οταῖ, 9 οοὐΐοθ δϊαιιο ἢιιχῖθββθ. 74π 
Ἑοτεῖοε αιυδιν8 νοΐδαι οἱ δηϊιιδπι ᾿θοΟΘπλ χϑϑελευδεθὺ 
τυζῦδθ ἴδιθοα ΔιισῖΣ ᾿πορθηο, ϑίΘΡΉ ΔΗ: σοπ͵δοΐωγαθ ονδοςῦ- 
ἀθτ:θ αιοδαπιπιοάο Μ8. Ἀδβ. Βαδϑηίΐοδτῃ τοὺς μὲν ἀδικητέον τρόπῳ 

᾿ φεν μὲν, τινὶ δὲ οὔ." Ἰίλαυθ δηῖὶθ οοάϊοθϑ σῖῖθ ᾿πδρθοῖοϑ ὩδπιῸ 
ζοῦλ ῬΩΪΔΓΘ Ῥοϊοζγαϊ, 6686 δἰ ἰχιιδπλ᾽ ουπι νοοῖ τοὺς μὲν ἴῃ οοὐά, 
ναχϊθίδῖθαι ἀθ αυᾶ δ]ϊψιιο τυοᾶο δβεδίπθηιπι θδεεῖ. Αἱ πη ΧΥ͂ 
υοτιπα Ἰδοϊξϊομθθ ἃηῖθ οουΐοα Πμοάϊθ μδδοιηιβ οσοὐϊεῖδι {ΧΠ] 
Ἐοκκοσγίδῃῖδ, ΟἹ εῖς. οἱ Τὰ.) Ὠ1811 τλδὶ δηιῖχιδ 2118 δοσιρίυτα 
τοροσγίδ δεῖ. θαυ αυϊοαιδπι ναυϑδιῖδ οδὲ δρυὰ Ευδοδίμα 
Ἴοοο ὅπ Ὡομδ ἰδιαάδίο.. Ἐξ πλΐτιιτν Ἰδησθη ἔιδθϑὲ, δὲ 8:1 Θρ ἤδη} 
οἱ Ἐογβῖονυ, σὰϊ πυ}}8πὶ ρῥεδϑοίοσθα Ἰεσῆοηθιι Ῥτγοϊιθγυηξ 4120 

᾿ 505 3 μδιῖΐθ ᾿δπιθῶ ΣΠ]Ποτασι ποάΐθ ἱηνϑηὶδ δὲ, ἢϊς δι χα ρή- 
νυπι δίθτχιθ παϊπαείηῖ. 5868 ποάμπι δοϊνὶ 8411]16 Ὁ ποίδ πιο 
ἀουιτα διϊδπίῖιδ 1θοΐδ.. 81. ϑηῃΐμι 1116: 10. γ αὶ εἰσι ποῖδ πιαῖ"- 

δίπαϊς εἷα Ηδηπνὶ Ἐξίστιτθ φωὶ πὸ βαὶὲ φιῤ ἐπεέψιιδν" τὴῆδ ΠΟΤ ἢ 
εἰΐοπ πέσσεραϊγ δ Ῥοι" [ΟΥ̓ πι 67" ἴπ θη τιδὲ ἀαπς δ ἐπάροὶξ οἱ 
εἶδ εἰς γμίαεέό. Εεε-ἐέ ρον πιὲὶς, ἀεπιαπάδ δοογαῖδ, ἐδ 
αῖνο ἐτιδωτείοο ἀπὸ ςσεγεαΐπθ βαροτι ἐς αὔτ τι αὩ' 

δ ἐγσποπῇ 11 ξαμὲ τρόπο; τινὲ μὲν, τινὶ δ᾽ οὔ. Οἰδεέξδ (ςΟΥ̓Τὄ- 
εεΐοτ (ες Ἡ. Ἑ. τὲ ἐξαδίϊδ δὲ οοηβγπιός Ραγ7" ἰδ τπατιισονὶς ἀέ 

, ζα.Βιδὲ.. ἐμ οὶ. Αγρρδγϑὲ ϑδδϊ]ἕὸθσγιμι Ὀγδοῖθς διθρηδηὶ ἰ6Χ, 
“πὶ σοβητῖιπι ΠΔΡυ 886 Ὠ}]] πὶ, 118 δῖθαι ἴῃ πιδγβὶπθ ΟΟΥ" 
σοοϊοηθαι ργοὸ ἱπάϊοϊο Ἰδηΐαπὶ ΒαΡυΐ886 δισϑηἀδιίοηΣδ τινὲ μὲν 
Ῥζο τοὺς μέν. ιάε8 Θπὶπὶ δμπὶ ἴῃ διι8. Ποξιιπρ γϑεροσονι 1Π- 
τοεργθίδιξοϑ Ὡ}]1δὰν Πογαπὶ τοὺς μὲν ταϊοποτῖα μάρϑγθ. Εἴδηο 
δυιθαλ ϑιπθη δι σηθηὶ, οοπῆγηιδίδπι αϊοϊ οοάϊοο Ἀερῖο. Νι- 
ταΐϊσυπι δὰ τοδῆυϑ Πδρυϊξ πῆλπὶ 6 οὐάϊριδυθ 1119 αυΐ δηΐ: 
αυδαι ᾿ἀδεθιῖ ἰδοιΟΏΘΩι “«οἔ ρχὸ δίθῥμδηι 8, τοὺς μέν ἐονος 

; . ἢ οΧὨΐ- 
, 



ΙΝ ΟΚΙΤΌΝΕΜ.. 1. 
ΦΧ ογοηξ φονλ μέρ εἰ ἀθ φιοχιλ νϑεδοσιιτὶ οΟἸ]Ἱο Δ ΘΏ6 δϑούγι δ 
το αυΐτ 114 δὲ δίθρμδηιθ Ῥοβιιθγαὲ δυϊτι τιρέ, ϑυρθενθηῖΐϊξε 
ἘἙογϑῖθεσ. 18», υἱ ὁΧχ ρσγδθἔδι:οϑ 6}118 ραϊθῖ, 1] πὶ ρ56 σοάϊ σοὶ 
τη85. ΔΒ δοὰ .. Μὴ. ἈΘρῚ ὩὨΟΠΔΩΘ 580060 ΔΙίοραξ θυσις 
ἀθ χυο 5 ]Π]ἔἴρευδ 1 ΠΟΘ Ἰποηπογαῖ: ὨΟΘῺ :η6]]6οῖᾶ δατοπι' 
οἃ συᾶπι τασάο ΔΡΡοϑιι δ Π1ογῖ ποῖδ, δΊθΡΒΔΩΣ -ϑδιιαἃ τοὺς μέν 
δὲ ΒΕ ονῖ τινὶ μέν ἴῃ υπδηλ οοηδανὶξ ἰφοϊξοκιΘητ' 4ιᾶπι Ῥχοι(ο- 
ἀϊοῖδ ΆΕρΡῚΪ βογιρίυτα νϑπαϊανῖε. [114 ἴυγθᾶθ οὔλῶθθ Ὡδίδθ οχ 
1Πο ταὺς μὲν αυοά, υἱἢὰ 841}5 δ ρδγαιθ ἤιῆς ρῥᾶῖθί, ΘγΟ ΒΡΔ]- 
πιδῖθ 1 ϑίθρμδηὶ ομμαγῖδβ ἐτγθρβογαῖ,. ομέσυθ μῖο, ἀμτι Ρ]ᾶριι- 
145 ξοβι δον Θηλθηκδτιθῖ, ἰδραιδπι ΠΙΡΥοΥι τὶ ἸΘΟΣΟΩΣ οομ- 
᾿θοΐαχατα «υδ᾽θηλομηαιιθ ΔΙ ἘΕἴᾶθο οὐληΐϊά δοουγζδῖι8 ΘΧ- 
Ρ᾽ιοᾶτα ορυβ ϑεδαῖ, Ὡθ αμδ ἴῃ ροδίθχιιπι ἐϑιιρυδ ρϑκάαχοὶ ἐπ 
ναιιϑίδῖθ, χυδθ Ὡ0}18 ὑδχυὰπλ Θρβ ἢ . 
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ἈΛΚΙΒΙΆΔΗΣ ΠΡΩΤῸΣ 
Η 

ΠΕΡῚ ΦΥΣΕΩΣ ἌΝΘΡΩΠΟΥ͂ .. 

7 ,οφιόίεν δὲς ΠΕΣ 
ΒΟΟΆΊΆΑΤ ΕΒ οἱ 
ΑΣΟΙΒΙΑΡΕῈ, ͵ 

γυΐ ἡνυθηΐδ) οἰαίως ρωϊοδεέμαέπα, εἰὐυϊξέδϑ,), βόΜοτο, 
εἴα παίεγα ραμΐο ζεγοοῖοῦ. αα σαροϑδοηάαηει γοηΡ. 

αεοοοάογε υοἱοδαί. ϑοογαῖθε. τα τποίλοάο μΖ6Ή8. οϑίσπο 
ΟἿ οι ΟΝ ἐπί εἰέξονο τὰ πολιτικὰ, σμο φα πεὸ αἰδν 

εὐ, ποθ ἕρε6 ἐπυθηογῖ. Ἰαπάθη Αἰοϊδέαάε, 605" 
δοἱομίτα οἰ ρμάονγθ οἰίημαῖο, γωϊάμαπι οὐδὲ οἰ γαοίθη- 
ἄμα γυασεοηίο, ϑοονλαῖοε ργαυΐον ὠγροῖ αμγϑιη εἰμ 
Νοβοθ ἴθ ἔρβα. ὐνὲ 26 ἐρδιῃ ἑ. 6. αἸὐέρηεοι ΠΟ Π0- 
υἱΐ, 8 πόθ συξάγεαμι 6 γοῦτ “διμιιὴῖθ ἐγαοίαγεν 56" 
φυθ 7εἴδα 6466 ροίογεί. Αγρο πολ ροίοπίτα οἵ ἐπιρέ- 
γέ, το οἵγίμδ ρῥγίωιο ἔοσο φμαθγοηάα 6εΐ. 

Ηὶς ἀϊαϊορς φμθῆρ αμοέονοε ρεγαηζγμδ οἱ φοδοία 
ῬΙαίοπέσα, γϑοθηέον οογίθ, ομιπέρ, ὕὑγὸ σομμῖμο δ αδιν, 
δὲν ποσί ϑέρνέν ἀοηιρι ἐοηιροῦίδιδ δ. ἦασ πομέΐ {ΠΠ{6 5 
γαΐίαθ ορίπίοπμα αοίμγδαΐίμδ οδί; ομ ϑδολῥ,οίθτπα 
οἤον' ργέριυβ ργαυϊῥοίπεδδ ρὸν ἐοίμηι ζδγηι ἀρξιμηθη- 
ἐξ αἴγ6 ἐμάέοίϊ ρηϑέγ αὐον 9 φυαπένπι. “οὐ. οἵ 

ἀἐρεονοπάΐ οἱ ἀἰερωϊαμαὶ οἱ ἐποσηΐοηας ἃ ῬΙαίοπίε εἶ 
ΠΟΘ οἱ ἐπμροπῖο ἀἰοτάφα!: εἴα ἐδηιθῃ τῷ ποη ἀθεϊμέ 
Ἰοοΐ Ῥίαίομο ἀἐρηὶ, ἐρθάφμο αἰεούριέμα α ῬΙαξοπέοα Πέ“ 
φυαχμα, αδλογγεαί. ἴὐμαάθ πΟΜ ἐδηιθῦο οοἰξίξαθ. την 
ἕα φιαο Ῥίαίο γδύυθγα ἀοομεγε, γεΐρ ἱιρηΐμα αἰέφυοῖ 

4) 51. Βιοβθηθθ Σιδοεῖ, 3, 59. 
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αἰγηοῖ 6: ε7η ἀέορεραἰέοπέδει ἢ α ἀῤοῖρωῖο 67.85. αὔέ- 
φηο ὅπ ἄωπο ἐϊδοίίμπι, ζόγπιασι Ῥίαϊοπέσογιρα ὀρόγηας 
ὡρεαπίθη)) 6486 σ0η7εοξα. ͵ 
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ΣΩΚΡΑΤΗΣ. ὯὮ παῖ Κλεινίου 1. οἶμαί σε θαυμάζειν, 1 
ὅτι πρῶτος ἐραξής σου γενόμενος “, τῶν ἄλλων πεπαυμέ- 
γῶν, μόνος οὐκ ἀπαλλάττομαι". καὶ ὅτι οἱ μὲν ἄλλοι δι᾽ 
ὄχλου ἐγένοντό σοι διαλεγόμενοι, ἐγὼ δὲ τοσούτων ἐτῶν 
οὐδὲ προσεῖπον, τούτου δὲ τὸ αἴτιον γέγονεν οὐκ ἀνθρώ- Ἐ. 
πειον ὃ ἀλλά τι δαιμόνιον ἐναντίωμαι, οὗ σὺ τὴν δύναμιν 
καὶ ὕξερον πεύδσεν “» γὺν 'δ᾽ ἐπειδὴ οὐχέτι ἐναντιοῦται, οὕ- 
τῶ προσελήλυϑα. εὔελπις δέ εἶμι καὶ τολοιπὸν μὴ ἐναντιαί- 

οσεσϑαι αὐτό, σχεδὸν οὖν κατανενόηκα ἐν τούτῳ τῷ χρό- ο. 
γῳ σκοπούμενος, ὡς πρὸς τοὺς ἐραςὰς ἔσχες. πολλῶν γὰρ 
γενομένων καὶ μεγαλοφφρόνων οὐδεὶς ὃς οὐχ ὑπερβληϑεὶς τῷ 
φρονήματι ὑπὸ σοῦ πέφευγε. τὸν δὲ λόγον, ᾧ ὑπερπεφρό- ἁ., 

ϑέγηκας, ἐϑέλω διελϑεῖν. - οὐδενὸς φὴς ἀνθρώπων ἐνδεὴς εἶναι. 

1 Οἰπίας ΑἸολθιΔα 8 Ῥδῖοσ, 
᾿ δβδουράυσι Ηδτοάοιιηι 8, 17. 
ΡΙαῖ, Α]ΟΙΒ. ἰωϊξ., δαπιρῆι 8110 
ἃς ῬγΓοργὶα ὩΔΥΣ οὶ ἀποδη- 
15 νἱγ]8 τ] ταν δα Αγΐθι"- 
δΙΌΠ.:ν ΟΟΟΙδ18 ψέτο δϊξ ἴῃ 
ῬΥΌΘΙ1ο δὰ Οογοηθᾶσ (ν. ἱπβτ, 
δ. 18.). ΜΜαδῖγθ υδὺ8 6δὲ Α]οῖ- 
1865  ὲπονπαςσλο (8. 5. οἱ 10, 
ΡΙμξ, 1. ς.). «““͵εἰδέααϊἑς ΤὮΙ- 
«γάϊάθ8 ῥγίπλπα ἔδοϊξ τηθσι- 
δαὶ 592 43. δα αυθηὶ ἸοοΌ πὶ 
Ὀυκος ἀ6 ο᾽ι8 δοίδὶθ ἀΐβρι:-- 
ἰδ, σὕὐσπι 4υο οὗ, ὙΔΙοϊεθηδν. 
δὰ Ἡδοτοὰ, Ρ. 626. Οὐπι 8ο-. 
ογαῖθβδ ἤμησ οὑπὶ 60 β8θζπιο- 
Ὥθα ἑηδιστθγϑῖ, ποιϊάτιπιὶ }Π1» 
θιθκαξ, 1119 δῆῃοβ νη (8. 
1). Τυΐογοτι Βᾶρυϊὲ 2067γ1- 

εἶθτι (5. 2.)» θὲ ρεδθϑοθρίογθαι 
ΟΡ, ΑΠΈΡΒΟΙ 8 Ρ8- 
ἴγϑαι, Ῥδθάδσοδιτη δῖοι Ζο- 
Ῥγτιπι συθηάδπι Τγδοθπι (8. 
371.)., Μοτγρβ δ]ιβ, ργδθῖθυ ΡΪα-. 
ἴοηθιη, δαππιδγαγ ΠὨιοάογμϑ. 
δῖς, 48. (Ῥ. 569. ΨΥ 6889].) δὲ: 

Ι 
Ι 

ἀνθρώπινον. 

᾿ κός ἐξὶν ὃ καὶ σύνδεσμος, 

ΡΙυΐδτοῦ. (ρ. 492.) ΘΟΤΊ- 
ΤΕΒΕ.. ὁ ὁ 

3 Ουριτάιπιδῖα ἤλρταθδὶ. δο- 
οἔγδῖθβ οὐπὶ δ οἰ Θδοθ θυ 60]- 

,. Ἰοφυθηάι, υἱ 608 γοδάογδὲ χε ό- 
Ἰιοσθθ. ΟΣ Ρὶυῖ, Ρ. 193. 9 
μομθδῖο νοοὺΐϑ ἐραςής δθη5ὰ 
εριῖ ΖουπσιίΒ δὰ Χϑήορῃ. Ἀθρ. 
18ο. 2, 12. ΟΘΟΤΤΕ,. 

8. 81. ΟΙδιῖ. οἱ γαδὲ. γυ]1ρὸ 
ΜοῦΘΕ δυΐδηι 

δϑίοριῃ. Ἰπωρὶ Ῥοβθθ δῆς νο- 
οὐαὶ οὐπλ ἐναγντέωμα. ᾿ 

Δ᾽ 5165 ΡΘΕ εὐ Ο]Αγκ. δὲ Υαῖ. 
Αἰἴχυθ 81:5 ὍΘΣ υἰγααυθ. ΑΙ 
οἰδιδάδιι ΟἹ αυϊκίδηιβ τῷ δᾶ 
δοιϊρίυτα σοπιῖθ8 ἔδχϑ ΠΆΡΟΣ 
δἰιαυοῖ οχ ορίϊνῖδ. ὯὈδ6 χυᾶ 
109 ὭΟΏ ΔΠΔΌ}1}8 ΠΟΏ ΘΟ Π1118. 

ΘΟ ΒοΪσιπι: Παραπληρωματι- 

καὶ παρ᾽ Ὁμήρῳ (1]. β, 821.) 
ὦ καὶ Ι πεόξον ᾿κόλλων αὐτὸς 
ἔδωκεν. 

Η εν. 



“4 ΜΑΚΙΒΙΑΔΗΣ ' 

εἰς οὐδέν" τὰ γὰρ ὑπάρχοντά σοι μεγάλα εἶναι, ὥστε μηδε- ᾿ 
νὸς δεῖσθαι, ἀπὸ τοῦ σώματος ἀρξάμενα", τελευτῶντα εἰς ὦ 

τὴν ψυχήν. οἴει γὰρ δὴ εἶναι πρῶτον μὲν τε καὶ 
μέγιξος “΄ καὶ τοῦτο μὲν δὴ παντὶ δῆλον ἰδεῖν, ὅτε οὐ 
ψεύδει" ἔπειτα νεατικωτάτου γένους ἐν τῇ σεαυτοῦ πόλει, 
οὔσῃ μεγίφῃ τῶν “Ἑλληνίδων. καὶ ἐνταῦϑα πρὸς πατρός τέ 
σοι φίλους καὶ ξυγγενεῖς πλείφους εἶναι καὶ ἀρίςους, οἱ εἴ τι 
δέοι ὑπηρετοῖεν ἄν σοι 5" τούτων δὲ τοὺς πρὸς μητρὸς οὐ- 

Ν. δὲν χείρους, οὐδ᾽ ἐλάττους. ξυμπάντων δὲ ὧν εἶπον μείζω 
οἴει σοι δύναμιν ὑπάρχειν Περικλέα τὸν Ξανθίππου, ὃν ὁ 
πατὴρ ἐπίτροπον κατέλιπε σοί τε μαὶ τῷ ἀδελφῷ" ὃς οὐ 
μόνον ἐν τῇδε τῇ πόλει δύναται πράττειν ὅ,τι ἂν βούληται, 
ἀλλ᾽ ἐν. πάσῃ τῇ Ἑλλάδι, καὶ τῶν βαρβώρων ἐν πολλοῖς 
καὶ μεγάλοις γένεσι. προσϑήσω᾽ δὲ καὶ ὅτι τῶν πλουσίῳν "" 

ο. δοκεῖς δέ μοι ἐπὶ τούτῳ ἥκισα μέγα φρονεῖν ". κατὰ πάν- 

ΑἸάυιπι δὲ σϑίεγοι ᾿Ἰϑριπῖιτ ποσὶ 
ἐκ Ρεϊφοϊδηϊ δϑὰ ἰρϑῖιιβ Ρ]δῖο- 
τῖρ ΠΡτῖβ διιρία 6666, Οεγίε 

1 Υ͂. πιὰ, ἄρχοϑαι, 

ν᾿ 5 Χρηορῃ. Μεπ:. 4, 2, 94. 
ῬΙυΣ, ἴῃ νἹῖδ δἦι8 ἰπῖξ,; Οοτ- 
Ὧ6]. ΑἸοῖΡ. 4. 

3 Ῥεϊοϊδηυν Ἦδθς δρᾶ 
(πρὸς πατρὸς --- ἄν σοι) θὲ Α}1- 
4υοῖ εχ Φαδεοφαθηῖδς φυον 

6 ἴοοοβ δρροβιῖὲ ἢ. 18. 
ὅλα, ἀϑὶ ἴα δδά. ΑΙά, Ρυίςῖ: 
εἰ 11:5 φυϊδυιφάδαι ἐϊᾶ ἔδγϑ 16- 
ΓΝ ἴπ ΡΙδιοηῖδ 1 δεῖ, 

τ} ἐπι: ]]ϑοίδ σϑαϊοιιτοι βου ρ. 
ἕωτα, 4υδΊθε, δὲ ψυΐάεπι δο 
Ἰδπιϊπδβδίτηδιι, ἐχ ΤΏ σοτῖᾶ- 
πιο οοάϊοθ δρρορυῖ: Ἀτεδ]ιο, 
ὕπάο μβαυὰ 5ᾶπθ Ἰενὶς οτίτεις, 
δυδρίοῖο δα ϑιπιθηδαία {14} 
υᾶο μὲς δὲ ἐπ ῥχοχίπιῖς Υ̓͂ 

ὁ δερίθιι οοθϊοῖθυς 05 ἴπ 
φἄθηάϊα ροβίτειπῖβ 1}15 Ῥεϊϑοῖ- 
δηΐ ΠΡσῖδ σοπίυ τ Βαθμ]ῖυ: 
(υἱά. Ῥταθέ. τοπιῖ 666.), ρτᾶθ: 
ἃ Θχμῖρεπε ποηῃηῖδὶ ἄμωμος, ἱΐὰ 
ἴδπιθη υὧἱ Ἰορβὶ νἱχ ροδβίτϊ, 

4, Οοά. Οἰκοῆϑῖβ πὶ ἤήσω 
δ' ὅτι καὶ τῶν πλόνσίον, ἀυοὶ 
ππροβῖο Ῥίδοοι, 6 ΘΙ ροῖ δὺς 
ἴορὶ νθεδὶ εἶ, συᾶτα πο Ῥυῖο 
Ῥτανατὶ Ῥόδϑο αἰεὶ Ἰοοο Ἠσαῖο 
τἶοο Οἱ σ, 126, Τοίου γὰρ. καὶ 
πατρός, πῦπο ἀυιδῖτο : αἴας δίνην 
πιεῖ δάπως Ἰμμδεγθαηῖ, 
Ῥειίοσα ἐπα: οἴει χὰ 
ξαν κἀλλιρὸς “ιν ἔμ 
ὑμώϊείγον γχ ἐν οτις ὯΣ 
προσθήσω ὅδ. μὰ 
ἀΐων, ϑδτααι, 
Ἡνδεῖπνι 
σϊοσῖδωι 
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κα δὴ ταῦτα σύ τε μεγαλαυχούμεγος κεχράτηκας τῶν ἐρα- 
νῶν, ἐκεῖνοί τε δ ὑποδεέξεροι ὄντες, ἐκρατήθησαν. καί σε 
εαῦτ᾽ οὐ λθηϑεν. ὅϑεν δὴ εὖ οἶδα ὅτι, ϑαυμάζεις, τί δια- 
γοούμενός ποτε οὐκ ἀπαλλάττομαι τοῦ ἔρωτος, καὶ ἥντιν᾽ 
ἔχων ἐλπίδα ὑπομένω τῶν ἄλλων πέφευγότων. ΑΚΙΒΙ.“- 
ΔΉΣΣ. Καὶ ἴσως 178». ὦ Σώκρατες , οὐκ οἶσθ᾽, ὅτι σμικρόν 3 
με ἔφϑης. ἐγὼ΄ γάρ τοι ἂν γνῷ εἶχον πρότερός σοι προσεῖ-- 
ϑὼν αὐτὰ ταῦτ᾽ 1 ἐρέσθαι, τί ποτε βούλε, καὶ εἰς τίν᾽ 
ἐλπίδα βλέπων ἐνοχλεῖς με, ἀεὶ ὅπου ἂν ὦ ἐπιμελέξατα 
παρών. τῷ ὄντι γὰρ θαυμάζω ὅδιτι πος ᾿ ἐς τὸ σὸν πρᾶγμα, 
καὶ ἥδις᾽ ἄν πυϑοίμην. ΣΩ. ̓ Ακούσει μὲν ἄρα μον ὡς τὸ Ἐ. 
εἰκὸς προϑύμως, ἐΐπερ ὡς φὴς ἐπιθυμεῖς ὁ εἰδέναι τί διανοοῦ-. 
μαι; καὶ ὡς ἀκουσομένῳ καὶ περιμενοῦγτι λέγω ς.. 4.4. 
ΤΙάνυ μὲν οὖν. ἀλλὰ λέγε. ΣΙΏ. Ὅρα δή." οὐ γάρ τοι εἴη ο: 
ἂν ̓ ϑαυμαςὸν, εἰ εἴἶππερ μόγις ἠρξάμην, οὕτω μόγις καὶ παυ- 
σαίμην. “4. ᾿“γαϑὲ λέγε. ἀκούσομαι γάρ. ΣΩ. «εκτέον 
ἄν εἴη. χαλεπὸν μὲν οὖν πρὸς ἄνδρα οὐχ ἥττονα ἐρασῶν 
προσφέρεσθαι ἐραςῇ' ὅμως δὲ τολμητέον φράσαι τὴν ἀμὴν 
διάνοιαν. ἐγὼ γὰρ. ᾿. δ “Μαιβιάδη, εἰ μέν σὲ ἑώρων ἃ νῦν 4 
δὴ διῆλϑον ἀγαπῶντά τε καὶ οἰόμενον δεῖν ἂν τούτοις χα- 
ταβιῶγναι, πάλαι ἂν ἀπηλλάγμην τοῦ ἔφωτος, ὥς γε δὴ ἐμαυ-. 
τὸν πείϑω . γῦν δὲ ἕτερα αὖ κατηγορήσω διανοήματα σ 
πρὸς αὐτόν σε" ᾧ καὶ γνώσει ὅτι προσέχων γέ σοὶ τὸν νοῦν Ὁ. 
διατετέλεκα. “δοκεῖς γάρ μοι, εἴ τίς σοι εἴποι ϑεῶν ἢ , Ὦ 

-“λκιβιάδη, πότερον βούλει ζῆν ἔχων ἃ νῦν ἔχεις, ἢ αὐτίκα 
τεϑνάγαι, εἰ μή σοι ἐξέξαι μείξω κτήσασθαι; δοκεῖς 5 ἄν μοι 

6 Ὦμπο Ρεχοοῖὲ φοάϊοου σύ 
γβξ --- ἐκεῖνοι δὲ ---- 

1. Τὰ ΟἸδεῖκ. ψὲ, ψδτι. Ζ1, 
ψυ]ρο ταυτὰ ταῦτα. Τλιβέοσιηξ 
δυῖθαι π8θ6 80, αύοὰ ταυτὰ 
ταῦτα ναϊ]οὶ εααΐετη ᾿ 
ψμοηιια ἀἰϊεὶς, αὐτὰ ταῦτα παδο 
ἔρτα ἀθῆζοα ἀδ68) φμαθ ἔτ. 
αἷς. ΟΣ δΡ. 
περ ἂν ὦ. 

ῬτοοΙ, ὅπου 

9 Ῥοεὶ εἰδέναι Ἰηϑόττιπι ο]1π 
Ἰοβοθδίων καὶ ἀκοῦσαι: δάπιο- 
ἄτπι ᾿ηθρῖθ, Ῥοδὲ 114 ἀκού- 
σεε οἴ δϑαυθηῖθ ἀκουσομένῳ. 
Παλοῖυστα διέθηα δαιϊοσαίδθ 

: 
ζά 

μα ἔμ 

Ιϑοϊοηθ πος Ἶᾶπι δγᾶΐ αποά 
ἴῃ Ἰοηθθ πιάχϊπιᾶ οοάϊοιπι 
Ῥαχίθ Ἰεριτυν εἰδέναι, ἀκοῦσαι 
8108 καί. ἴη τοχῖι δυῖθηι Ῥεος 
ΟἿ σοπιτ δα 118 Δρροδιῖο ἴπι- 
Ῥοτίυμα 1114 'γσοῦδα Ὁ]8η6 ἐ6- 
διιηῖ, ἘἈθοῖθ ἐΐδαιιθ Β6. σπαῖ- 
δἷῖ, Τυπὶ ῥεῖ χαΐ δῃῖθ ὡς» 
οπιΐδβδιιπι Δηῖθα, ΘΧχ Οπληῖρι 
Ὡς οαοὐά, οἱ; 6 Ρεοοῖΐο δά- 
ονρίδίιπι δδῖ, 

. Οὗ, ΑΙοῖρ. Π. 6. σὲ δὲ 
ὩΟοΐ. 

5 11 οσὰδά. γι. οἱ ρα, 
Ῥίο ϑοΐοδοο ϑοκῇς. 

Η 2 
Ῥασγίὶο. ἄν 

Ἶυ- 

ὶ 
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ἑλέσθαι τεθνάναι. ἀλλὰ νῦν ἐπὶ τίνε δή ποτε ἐλπίδι ἴῆς, 
ς, ἐγὼ φράσω. ἡγεῖ, ξὰν, θᾶττον. εἷς τὸν ᾿Αϑηναίων δῆμον 
“παρέλθης" τοῦτο δὲ ἔσεσθαι μάλα ἡμερῶν ὀλέγων "3" πα- 
οελϑὼν οὖν ἐνδείξεσθαι " ᾿,4Ιϑηναίοις, ὅτι ἄξιος εἶ τιμᾶσϑαι, 

ὡς οὔτε Περικλῆς οὔτε ἄλλος οὐδεὶς τῶν πώποτε γενομένων, 
καὶ τοῦτο ἐνδειξάμενος, μέγιςον δυνήσεσθαι ἐν τῇ πόλει' 
ἐὰν δ᾽ ἐνθάδε μέγιξος ἧς, κοὶ ἐν τοῖς ἄλλοις ᾿Ἔλλησι" καὶ 

ἀ. οὐ μόνον ἐν “Ἕλλησιν, “ἀλλὰ καὶ ἐν τοῖς βαρβάροις, ὅσοι ἐν 
“τῇ αὐτῇ ἡμῖν οἰκοῦσιν ἠπείρῳ. καὶ εἰ αὖ σοι εἴποι ὃ αὐ:- 
τὸς οὗτος ϑεὸς, ὅτι αὐτοῦ σε δεῖ δυναςεύειν ἐν τῇ Εὐρώπῃ, 
'διαβῆναι δὲ εἰς τὴν ᾿σίαν οὐκ ἐξέξαε σοι, οὐδὲ ἐπιϑέσϑαι 
τοῖς ἐκεῖ πράγμασιν" οὐκ ἄν αὖ μοι δοκεῖς ἐθέλειν οὐδὲ ἐπὶ 
τούτοις μόνοις ζῆν, εἰ μὴ ἐμπλήσεις τοῦ σοῦ ὀνόματος καὶ 

6. τῆς σῆς δυνάμεως πάντας, ὡς ἔπος εἰπεῖν, ἀνθρώποις. καὶ 
οἶμαί σε πλὴν Κύρου καὶ Ξέρξου ἡγεῖσθαι οὐδένα ἄξιον 1ό- 

οὖς 7οὺ γεγογέναι. ὅτε μὲν οὖν ἔχεις ταύτην ἐλπίδα, εὖ οἷδα, 
. 5. καὶ οὐκ εἰκάζω. ἴσως ἂν οὖν εἴποις, ἅτε εἰδὼς ὅτι ἀληϑῆ 

λέγω, Τί δὴ οὖν, ὦ Σώχρατες, τοῦτό ἐςί σοι πρὸς λόγον 

ἡυηρθπᾶα ἰηβηϊῆῖνο μα υδ' τείῳ, καϑ᾽ ὃ δὴ ἐκκλησιάζοντις 
τηοχ ἀ. ἀ. οὐχ ἂν αὖ μοι δο- παρελάμβανον καὶ τὴν πατρῶῶ 
κεῖς ἐϑέλειν, εἰ Μθηο. 9. (νά. οὐσίαν, ἥτις καὶ λῆξις ἐκαλεῖτο, 
101 ποῖ. 10.) Ῥοεὲ οἷμαι. γιά. ὡς Πολυδεύχης ἐν ὀνρμαςικοῖς, 
οἱ ἰηέγα 47. ἃ. Α]ο. 1]. 1. οχῖσο Μιά, ΡΟ]1. 8, 9, 23 εἰ 25. 
8. ς. 40. Ῥ. 41. ἃ. Ὄ. 23, ΒΡ. ΝΣ 

αυϊθυθ Ἰοοΐθ οπιηῖδυδ δά θπι 4 Ψυ]ρο παρελθὼν» δέ. Οὐοιι' 
σοπεοίχυοϊϊο ἴπ γνϑυθὶ8 δοκεῖς, “ταούϊιβ οὖν, χυο δ[ουΐϊ [Δ{1πῸ 
δοκεῖ, οἴει, Ἰάθπι πιϑπάϊπι ἢ ἐρίξιν, ὁγξο (ν. Ἐτηθϑῖ. ΟἸδΥ. 
δΔιχυάθυδ Παρ σι8 ῬΘρϑσι, 15.) οταῖϊο ῥοδὲ ρᾶσθῃ!βεβιῃ 

3 Β6. ουπι ορηιϊδ ΟἸδεῖς. Ὀδγβθύο σϑροδιῖ ὁ ΟἹαγκ. Ὑαὶ 
ναι. ὕϑη. Π. μάλα ὀλίγων ἣμε- Ὅϑιη. Π. Ἐχ ἰἰϑάθι ἤυηο 66’ 
ὧν, δίαιιϑ δῖ. οἰΐαπι σοῦ σϑὰπὶ δἀορῖαν! ξαϊαταπι ἐνδε- 

10. ϑΒοΒβοίιογισα σοπίοχίμ. ξεσϑαι Ῥτο νυϊφᾶῖο -αὐσϑοι 
ϑοβοῆυπι: Ἰςέον, ὡς Σωχγρά-ὀ ἀαυιᾶπιν8δ ροβὲ 1114 ἐὰν παρ" 

τῆς ᾿Αλκιβιάδῃ ταῦτα διελέγετο ϑῆης δοτὶδίμπι Θεῖδπι ξμυτι ο 
πρὸ ἡμερῶν ὀλίγων τῆς ἀρχῆς οὑπι ἴθποτα ροΐοταί, Υ]6. ἃ 
τοῦ εἰκοςοῦ ἔτους τῆς αὐτοῦ Οἱ. 414, 3. Ἂ 

ιζωῆς, ὡς δηλοῖ τὸ ῥητόν. ᾿4ϑή- 0.801. Τὸ ἐνδειξάμενος ἐπὶ 
,ψῆσι γὰρ οἵ νέοι εἰς μὲν τοὺς τοῦ λογισμοῦ τάττει, τ δὲ ἐπιο, 
ἐφήβους εἰσήεσαν ὀκτωκαίδεκα δειξάμενος ἐπὶ τοῦ ἀποτάδην; 
ἔτη γενόμενοι. δύὸ δὲ εἰς περι 6, ἀθ 6δὸ αυοὰ ἀΐγσοίεν ἢ 
πόλους ἠριϑμοῦντο, περιόντες ἐρια οδιθπμάϊταε. Αα δεῇο' 
τὴν χώραν νυκτὸς, φυλακῆς ταύ- Ἰτὰπὶ ἢοο οοπξ, Μοηο 165. Ο’ 
τῆς ἕνεκα καὶ γυμνασίας πολε- 1 Ῥγίοτί Ιοοο τορᾶϊ ϑ0οτ3" 

μικῆς ἑαυτῶν. εἶκος ᾧ δὲ λη- ἰθπὶ Νίθπο, αἱ να]ιΐ ἐγδείξαν 

ΤΟΒΠ ΩΓ, Ὀγδθθυηῃΐθ Νυῖπ', 

: “« ; ὃ »ν “ οὐ ξιαρχικῷ ἐνεγράφογτο γραμμα- σϑαι εἰ ἔχει ὥσπερ λέγει, ἸῸΝ 

ν ι' - 



ὃν ἔφησϑα ἐρεῖν ", διὸ ἐμοῦ. οὐκ ἀπαλλάττει; ἐγὼ δὲ σοίγε᾽ 

ΠΡΙΏΤΟΣ 
͵ 

» 

ἐρῶ, ὦ φίλε παῖ «Κλεινίου καὶ “ ινομάχης. τούτων γάρ 
σοι ἁπάντων. τῶν διανοημάτων -τέλος ἐπιτεϑῆγαι 5 ἄνευ 
ἐμοῦ ἀδύνατον" τοσαύτην ἐγὼ δύναμιν οἶμαι ἔχειν εἰς τὰ 

Α ;» Ν 93 , δ᾿ Ἁ τ΄ » , 8 δ σὰ πράγματα καὶ εἷς σέ. διὸ δὴ καὶ πάλαι οἴομαί 5. μὲ τὸν Ὁ 
ϑεὸν οὐκ ἐᾷν διαλέγεσϑᾳαί σοι, ὃν ἐγὼ περιέμενον ὁπηνίκα 
ἐάσει. ὥσπερ γὰρ σὺ ἐλπίδας ἔχεις ἐν τῇ πόλει ἐνδείξασϑαι, 
ὅτι αὐτῇ παντὸς ἄξιος εἶ, ἐνδειξάμενος δὲ, ὅτι οὐδὲν, - δ,τε 
οὐ παραυτίκα δυνήσεσϑαι 5. οὕτω κἀγὼ παρὰ σοὶ ἐλπίζω 

"Ν 

δ ρ]:οὐἴογ ναῖϑὲ διδάσχειν εἶδ6- ΄ 
γιοπσέγ 76 : ϑοοίδῖθβ δυῖθηλ 
βυθγαπι 1 πυπι ργονοσδιὶ 70- 
εἰ ἵνρι ἐν τούτῳ ἐπιδεέξηται. 

Οοηξ, οἰΐδτιπι Λ]ο, ἢ. 17. ἃ. 

1 δῖς οἴηθβ Ὀγδοῖος οοί. 
γϑη. ξ΄ οἱ εἀ, 88. 2. υπᾶϑθ 
Αβίϊυδ τϑοθρῖϊ δυουϊυμ, τὸν 
λόγον: οὐιι5 δϑηϊθῃῖῖδθ ἃ0- 
εθ4ο. Νίαιι χιοὰ ἀϊοδβ ἔοτ. 
8880, λόγον ὃν 6556 : 
γον, ἸῺ πο δδιϊβίλοϊδϊ 5119 
ΟΧΘΙΡΪ8: 40.812:0᾽5 ἩοΙηάοΥ- 
ἤυβ αυοχυθ, 411 νι]ρσδῖαπι Βυ- 
058 Ἰοοἱ. Ὡοῇ ἀϊδβογῖθ ἴδηιθ, 
ἰυϑῖυς δὰ Ῥχοίαρ, 836..70 ἀδδι:- - 
ταῖυ5 ἔυ686 νἹἀδὶιτ. --« Μοχ 

ΟΡῖο -διό γῬᾶτβ οοὐἀϊΐοιπε δι᾽ ὅν: 
δϑὰ τγαρδῖαϊ Ππῶ4, αυοά θβὲ 
το διότι. --- Τυπ ῥτὸ νυ ]ᾷ. 

ἡγὼ δὴ ΒΘ. οὑπὶ ΟἸατῖς. δαὶ. 
γοη. 77. ἐγὼ δὲ: τϑοοῖδ: Υ, Ετῇ, 
δὰ δορί. Δηϊρ, 4181. 

5 Αρυα Ῥνοςΐτπι ο8ὲ ἐπιϑ εἴ- 
γαι. Ἐποϊηυδ: δας ςοξρέξαξίο- 
πο μας ᾿ααἱ ορέαξιιηε ,Μέτιότα 
Ῥεγάμοοῦδ αὔεφιο τῆι τειὲπεῖτηιδ 
Ῥοῖδ,, ἙἘἙππάθπι διιΐθηι νυ]ρᾶ- 
ἴὰᾳ9 ασιίοχι!θ δϑηδιιι 6856, Μδί- 
ἰᾶθοὸ (τ. 9. 532. Ὠσϊ, 2.) 
ΟῚ ΟΚΘαοΟ : ΔΙῚ ἀϊνθγβαη οϑβῖ 
ἢοσ ποβέσυπι: δα εἰδὲ ο0- 
ξιεαείοπαπι Λπὶς (Ἰλοθὰῖ δῆτα 
στᾶθοδ ψϑυθδ' Ῥσββδῖ}8 ᾿πι1: 181} 
ἐπιροπὲ τιον Ῥοῖθδσε. Ἐ τῇ 
ᾷο αυϊάθαι βϑηϊδηῖϊα οοπΣ- 
τ Οὐὗον ροηϊάνιβ οδϑι16 σλὶῃὶ 
νιἀδίυγ: δοῖινα ἀδῆῖνο δοργθ 
οἄγοσθξ. 1]. σ, 40]. Ψευρή- 

4 

το ὃν λό-. 

σεις, οὐδ᾽ αὖτ τέλος μύϑῳ ἐπι- 
ϑήσεις. 

8 “δὶς γο ν]ρ. οἶμαι Ἡϊο 
γϑοῖθ Οἰαΐι. νδι. Ηιϊς 
δηϊαι ϑοογδῖθθ ορίπεοπετγε διὰ 
διὰ ὈΓοίοχι ἀθ Ὡυπιῖηῖδ 1111|5 
ΠΟὮΒ811109 ἴῃ. Ρδυ]Ὸὸ ϑβ8υροτγίοτξ 
οἶμαι δυῖοπλ διδηλ ἀθ 669 ἴρεο 
Ῥεγεωαείοπεπι. Μιὰ, Οχδηλῶι. 
ΔΙ], 1 πὰ. οοὨ͵υρρ. 

ἃ Ψοῖρὰ ἐνδείξασϑαι υδαὰθ 
δὰ Ῥγῖιιβ ἐδίμα δυνήσεσθαι ἀθ- 
βυρῖ ὅ ΟἸαγκ. γαῖ οι. Ζ: 
ου͵ὰδ οἸλβϑ: 18 Ὠ}]] τε ἢ,6- 
υ6 ὅμοιοτέλευτον πιααιι ὅμοιό-- 
ἀρκτον οδυβᾶ 6δῖ, ᾿πιο᾽ ἢ18 
ΟἸ15818. 18 Πυ 86 ΟΣ βυρότιο- 
κῖθυβ (ἡ. 

δδηϊα δὲ ροιβρίουϊδίθ δγθ- 
νῖος βέσπιθ Ἔνδαϊι το: ὥσπερ 
ἀρ σὺ ἐλπίδας ἔχεις ἐν εῇ πό-- 
ἴω οὕτω κἀγὼ παρὰ. σοὶ ἐλπὶς 
ὦ μέγιςον 
ὧν μέχεον παντὸς ἄξιός εἰμ σοι. 
ἃς ᾿ἴδαιιθ νϑύδιι ΒΟΓΙΡΊΟΣΙϑ 

πη τ, οϑίοσα ὩΟΏ ᾿πέθγρτθο 

411. 

5.) πιθ} Ὁ} δυάϊθμξῖο. 
,᾿8ροηῖθ᾽ σϑουσγμηῖ, οὐτι 6]8- 

φυνήσεσϑαι ἐνδειξά-. 

ἰδιλθαΐππι, 564. πιδῖίθ δϑαυξ.. 
αἰ ου) 8 δυρΡΙ θα θηΐαπι 6856 
σθΏ880. δηϊσχιυίπι ἰδιῦθα 2]- 
1χμἀ. ουὐτι Ῥγροδ αυοαυθ δᾶ: 
θοδῖ: οἵ. ποῖ. 5. (θίθγισι τα 
Ἠ18 νΘΓῸ0}18 δοτιβδίι τι ἐγδεέξασϑαι 
ΤΆΘη 60 οἄτογο ἀοσυσηλ8 δ Ά 
δὰ Οὐ, 11.» πιοϊθδέινηι δυΐθτπι 
ὅτε δΔῃῖθ πᾶθα οὐδὲν ὅ,τε οὐ 
ΓΑΘΘΠΕΡιι5 ΡΓΟΟΪῸ οἱ Β6]-- 
Θζὸ οπιϊέξογο ροίϑγδιῃι, βϑοὰ 

πὰς “ιοαυθ σϑιϊηυΐμοιδ. Οὗ 

-ς 
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μέγισον δυνήσεσθαι, ἐνδειξάμενος δτι παντὸς ἄξιός εἰμέ σοι ", 
«αὐ οὔτ ἐπίτροπος, οὔτε συγγενὴς, οὔτε ἄλλος οὐδεὶς ἱ ως 
γὸς παραδοῦναι τὴν δύναμιν ἧς ἐπιϑυμεῖς, πλὴν ἐμοῦ" μετὰ 

ο. τοῦ ϑεοῦ μένζοι. γειοξέρῳ μὲν οὖν ὄντι σοι, καὺ πρὶν το- 
. σαύτης ἐλπίδος γέμειν, ὡς ἐμοὺ δοκεῖ, οὐκ εἴα ὃ ϑεὸς δια. 

᾿ λέγεσθαι, ἕνα μὴ μάτην διαλεγοίμην- νῦν δὲ ἐφῆκε 6. γγμ 
6 γὰρ ἄν μου ἀκούσαις. «4. Πολύ γέ μοι, ὦ “Σώχρᾳτες, 

Ω 

γῦν ἀτοπώτερος αὖ φαίνει, ἐπειδὴ ἤρξω λέγειν, ἤ ὅτε σιγῶν 
εἵπου. καίτοι σφόδρα γε ἦσϑ᾽ ἰδεῖν καὶ τότε τοιοῦτος. εἰ 
μὲν οὖν ἐγὼ ταῦτα διαγοοῦμαι, ἢ μὴ, ὡς ἔοικε, διέγνωκας' 
καὺ ἐὰν μὴ φῶ, οὐδέν μοι ἔξαι πλέον πρὸς τὸ πείθειν σι. 
εἶεν 1, εἰ δὲ δὴ ὅτι μάλιςα ταῦτα διανενόημαι ,. πῶς διὰ 
σοῦ μοι. ἔξαι, καὶ ἄνευ σου οὐκ ἄν γένοιτο, ἔχεις λέγειν; 

. ΣΩ. Ἴρᾳ ἐρωτᾷς, εἴ τινα ἔχω εἰπεῖν λόγον μακρὸν, οἵρυς 
δὴ ἀκούειν εἴϑισαι; οὐ γάρ ἔξι τοιοῦτον τὸ ἐμόν. ἀλλ᾽ ὃ 
δείξασϑαι μέν σοι, ὡς ἐγώμαι, οἷόστ᾽ ἂν εἴην ὅτι ταῦϑ᾽ οἵ- 
τῶς ἔχει, ἐὰν ἕν μόνον μοι ἐϑέλῃς βραχὺ ὑπηρετῆσαι. 44. 

.᾽.4λλ᾽ εἴ γε δὴ μὴ χαλεπόν τι Ζένγεις τὸ ὑπηρέτημα, ἐϑέλω. 
ΣΩ. Ἦ "“" χαλεπὸν δοκεῖ τὸ ἀποκρίνεσθαι τὰ ἐρωτοίμου; 

ΑΠ1Ὰ μευ δηδοο δ ὁχ- 
ὀπηρῖα: 4089 οοἸ]ορὶς Ποὶπὰ. 

μιδβάο, 49. 

δ Τὰ ΒΘΙΚΟΣ οὐ ορι{πιῖδ 
Αἰδεῖκ. ναι, γϑῃ. 17, οὐκὶ ΟΣ 
Ἰεβοτθῖις παντὸς μᾶλλον ἄξιός 

«εἶμεν, δῖπ9 σοι, θὲ οὐεα Ὁ γοῦθ 
ἱκαρούίηδ μᾶλλον, αὐδπιὶ Ῥὸσ 
ΔΩΟῸ β Δ δ πὶ πεῖς ξοσταὺ- 
1δπὶ σαντὸς μᾶλλον (ν. Ἶπά. ) ἀπ 
δῖ: ΒΑ ΘΙ ᾿γγθρβῖδδθ ρὶ- 
ἴο. -Ἐϑῖ δυΐϊοπι πιϑηάοβα 188 
δουϊρίωγα οἰΐδτ 1 ἰοχῖ Ῥτο- 
ΟΣ σοτηπηθηῖδιι8 ἰωβογίο, ἴπ 
0 ῬτοΧἕτῦθ ΒιροΘαυ θη Σῖδ 
Ἰοραηῖυξ: καὶ οὔτε ἐπίτροπος 

ὁ σύνεῤγός τις ἄλλος οὐδεὶς 
κ. τ. λ. 

6 Ἤδυβάξιι νϑεδυπὶ ἐφιέναι 
ταῖὰβ ἐπιρείἰσηεΐ; ἰλυϊιτοι 6680 
Ἰοβοπάσπι ῥσοπυπηαραῖ ἐρφῆ- 
κεὶ Ἰάχιθ ἔπ Ῥχοοῖδ Πρ τῖβ 1π.- 
ΟΣ νασιὰ8 Ἰϑοϊΐϊοῃμεβ θδῖ: δϑὰ 
νἱά, 101 Ογϑυζοε ὑΡ. 161. δυϊ 
δρῖθ εἴδπι δά πιομϑῖ ργδϑοθρὶξ 

Θταιμπαδεοῖ ἱ πὰ Αρρϑπά. δ 
ζ'δηᾶ Ἂν Εἴγχο]. μά. Ρ. 639, 
Ι, 55. τὸ γα ἐφίημι διπὶν ν ὑ 
ἑαυτῷ -περιορίξεε σημασ 
με γὰρ τὸ πῤοτρει ἑπώ μ ὦ μἶν 
ὠμεέ ὡς τ0 σοι ων 
ΨΙΩ. ̓βιυγ:. ᾿μὸς μὲ Χοπορῆ. ἴα 
ν. Εἰτηλασὶ διιΐῖθιαι ροῖθοεῖξ νυΐ- 
Εδῖὰ Ἰοοῖο εἰἶδιπι οχ Ρηβο" 
80 1. 9. ῃρὶ προρῃμάοδυπι ἔφη 
ΠΟῺ σιοῦο ἴω Οεδθοῖβ ᾿1θριυ, 
δορὰ ιᾶθοὸ ᾳυοαυθ δῖμθ ὲ" 
τιϑῖδῖθ Δάμων τη ϊογρχοίδῦο 
φΦΒΏΏΟ 9 ἐπφμεῖ ὩμΠη6 θη1 

[29 ἃμαϊδο". Οοχξ, ΟΥξ, 43. 
α. φυδησυδαι 101 ἰΏ 20 (0 
Ῥδί, Ἡ οεῖ ἀφιέντων: οοπίᾶ 

1814. Ὁ, ἃ. υδὶ ἀφιένεων μοδβὶδ 
Ρίορσειθ ἀϊοῖμπι, υτμ8 ᾿λπιοὰ 
οοάθχ μαρϑὲ ἐφιένσων, ᾿664 
Βοο 1ΡὉὲ πιδῖθ. 

. Μιᾷ, δὰ Μη. 1. ποῖ, ὅ' 

Ξ Τιορίταε νυϊξο Εἰ χαὶμ- 
πὸν --: αιδῳφ 991 61Π1|ρ[108 τς 
δρο; 830 ὦ οἷ]} 6 ἐπι9118οἴω Ῥο 
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“44. Οὐ χαλεπόν. ΣΩ. ᾿,Ἰποκρίγον δή 4.4. Ἔρώτα.. 
ΣΩ. Οὐκοῦν ὡς διανοουμένου σοὺ ταῦτα ἐρωτῶ, ἃ φημί, 
σε δισνοεῖσϑαι. ΑΑ. Ἔτςω, εἰ βούλει, οὕτως" ἵνα καὶ εἰ- 
δῶ, διτε καὶ ἐρεῖς 

ΣΏ. Φέρε δή. διανοεῖ γὰρ, ὡς ἐγώ φημε, παριέναι 
συμβουλεύσων ᾿αΑ'ϑηναίοις, ἐντὸς οὐ πολλοῦ χρόνου. εἰ οὖν 
μέλλοντός σοὺ ἐέναι ἐπὸ τὸ βῆμα λαβόμενος ἐροίμην, Ὦ 

, ᾿Αλκιβιάδη, ἐπειδὴ περὶ τίνος . ᾿Αθηναῖοι διανοοῦνται βου- 
λεύεσθαι, ἀνίξασαι συμβουλεύσων; ἄρ᾽ ἐπειδὴ περὸὴ ὧν σὺ 
ἐπίξασαε βέλτιον ἢ. οὗτοι; τί ἀν ἀποχρίναιο; Α4. Ἐΐ- 

ποιμ᾽ ἂν δήπου, περὶ ὦν. οἶδα βέλτιον ἢ οὗτοι. ΣῺ. Πε- 
οὐ ὧν ἄρ᾽ εἰδὼς τυγχάνεις, ἀγαϑὸς ξύμβουλος εἰ 444. Πῶς. 
γὰρ οὔ; -Σ.. Οὐκοῦν ταῦτα μόνον οἶσϑα, ἃ παρ᾽ ἀλλων 
ἔμαθες ἢ αὐτὸς ἐξεῦρες; 4.4. Ποῖα γὰρ ἄλλα; Σῷ. Ἔσιν 
οὖν ὅπως ἄν ποτε ὁμαϑές τι ἢ ἐξεῦρες, μήτε μανϑάνειν ἐθό- 

ΔΙ|16γῖ.8 Ταλθγγο [ΟΠ ΘΜΔ 4.818 
μῖο ἔοτοῖ δῖα: ᾿ Η χαλεπὸν 
ἔγεις τὸ ὑπηρέτημα; ἈδεΡ. ΕἸ 

χυλεηὺν τὸ ἄσοκ εσθαι ῖ, 8εᾳ 
Ῥοϑδῖ ἤυ͵υδηλο ΒΟΙΠΩΟΏΘΙΙ 
᾿Αλλ᾽ εἴ μὴ χαλεπὸν λέγεις, ἐθέ- 
λω ὑπηρετῆσαι, ἈΘηαῖΩΣ 11. ΠλΘχ- 
ἴθην νΘΏΣΓΘ ροΐδϑὲ σθϑροηᾶθγθ: 
Εἰ χαλεπὸν τὸ ἀποκρίνεσθαι: ὺὰξ 
δοι]τοοῖ ὁχ θραῖϊϊνα συᾶθῬΓδΔ0- 
οϑαϊὶ Πγροῖμθδὶ τθηῖὶθ γϑρϑὶδ- 
ἴμν χαλεπόν ἐξςιν Ἰάχυα 1 6. 
δαϊιοίθαλ - σοηνθγίδϊισ. οι» 
ἴχὰ τᾶ ορηδθηῃίδηθδ ἰοαιι 6» 
ὧλ ἔοτιιὰ δῖος εδὲ ἀϊχθοῖδ 21.- 
τογγορδῖιο: ᾿ 
κθοῖθ τοϑροράσειν ἢυσμο ἤοο 
οὐ χαλεπόν: 17ᾶπα οἷαι πὶ Δ» 
τ᾿ Ζυ δι ι8 ΔΘ4}6 Δί} 10 70- 
ΟΘΙ 1 551:118 110 118 81.54.9 ἀΘα10 
μαρϑδῖυς ἀϊδιϊησῖῖο Ἰωῖθς ἢ, ἤν 
εἰς ἸΘροῶθχθ δῖ. ἥ 60 πιὶ- 
Ὡ15 ἀμ ὲέανι, οπὶ λδηλξζοδίσυδ 
Ἰάϑθα πιθηδπι ἴῃ οτρηῖθυβ 
τά ζχ88. τϑοιεγάξ ἰηΐτᾶ. 
12. Ὁ. υδὲὶ νιάθ, ΕἸοϊηυδ Ὠοϑῖσο 
ἴοοο: δίωπι αἀὐῥβεῖϊε εἰδὲ νὲ- 
ἀδειω" --- τειροπάξσγο 2 

85 Ῥυρΐοχ ἱδιμὰ καέ: δά πο- 
δίζυτλ δᾶῃ8 δϑιηλδβιπὶ χοάἀιιμλαδὶι, 
ὨΪ8110 δεοῖυδ ἰδηλθῃ ϑὲ ἀυδηλ- 

ἃ θδπαι: δοΐδιμ. 

) , 

νὶς ΟΡ; οοὐά, ροίοτγιιϑ 
οτοϊιδηῖ, υἵξατηαθ δοενδῃ- 
ἄἀυπι δε. Νδιῃ ιἱὰ ἀθ. βελοσὲ 
ὩΘΙΏΣΉ ΘΙ ν6] ΠΘὐσοοχ θυ νοσ- 
βᾶϊμπι 1 [18 ]1ἰἰοχὶβ ἀμ ὲῖΑ- 
ἴυσυπλ Ῥυῖΐῖσ, δ φμοδίθεξυϑ 
εἴϊδπλ βϑοζϑυπι δδξ π}}}}118 ὁχ- 
Θ 0118 ἀοἔομαάϊτιν. Ἐπ58ὲ Θηῖπιὶ 
άθην Σὰ καί, αυοα δὰ ᾿η- 
τοηβδίοῃθαι δίιαΣ} σορποβοθις 
ἀπἀτόδηδηι Τἰθγζορδῖνιβ δά» 
ἸψαρίτυΣ: τό χὰρ καὶ ἐροῦμεν; --- 
εἰνος δὲ καὶ ἔςι; οἱ 5ἴχ. νἱᾶ, 
Ἡδϊηάα. δὰ. ΤΙ μβϑαθῖ, δ. ; Ὥθαυθ 
τηϊοιβ ἘΘἸΔΌνΙδ: [6ρΡ. 7. Ρ. 
821. 6. λέγ᾽ ὅιτι καὶ φὴρ» ὦ 
ἐγεῖ οἱ ἴὴ ϑδάθῃ; αιδπι Πῖσ 
ΔΡΘπλιδ9 Φοχζηλ}]8 Ῥοσῖοσξιδ 

ἰδηϊυπιοδο καί Ροβίϊτιπ) Θδὶ 
Ἡϑγοάοῖο 2, 114. ἵνα εἰδῶ, ὅ,τε, 
κοτὲ καὶ λόέξδι. 

1. δῖς ῥσύοὸ νυ]ρ. οἱττα τινὸς 
χϑοῖθ ϑδῖερῇ.. ἤος 5681: τί 
ἐςι, περὶ οὗ ἐπειδὴ 49. διανο- 
οὗνται βουλεύεσθαι, ἀνίςασαι 
συμβουλεύσων; υἱ ταοχ αὶ 9. 
ὅταν οὖν περὶ τίνος βουλεύων- 
ται, Ῥίαο: τέ οὖν ἐς περὲ οὐ. 
ὅταν βουλεύωνται. Ααά, πὰ,’ ν. 
ξς. 

΄ 5. Αρυά 
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ο. λων, μήτε αὑτὸς ζητεῖν; ΑΑ. Οὐκ ἔξει. ΣΏ. ΤῈ δὲ "; 
ἠϑέλησας ἂν ζητῆσαι ἢ μαϑεῖν, ἃ ἐπίξαρϑαι ῴου; .4.4. Οὐ 
δῆτα. ΣΩ.“Α ἄρα 5 νῦν τυγχάνεις ἐπιςάμενος, ἦν χρόνος 
ὅτε οὐχ ἡγοῦ εἰδέναι; (4. ᾿Ανάγκη. . ΣΏΩ. ᾿«4λλὰ μὴν ἅ 
γε μεμάθηκας σχεδόν τι καὶ ἐγὼ οἶδα 5. εἰ δέ τε ἐμὲ λέλη- 

ἃ. ὅεν, εἶπέ. ἔμαϑες γὰρ δὴ σύγε, κατὰ μγήμην τὴν ἐμὴν, 
γράμματα, καὶ κιϑαρίζειν, καὶ παλαίειν. οὐ γὰρ δὴ αὐλεῖν 
γε ἤϑελες μαϑεῖν ". ταῦτ᾽ ἐςὶν ἃ σὺ ἐπίξςασαι, εἰ μή πού 
τι μανϑάνων ἐμὲ λέληθας" οἶμαι δέ γε, οὔτε νύκτωρ οὔτε 
μεθ᾽ ἡμέραν ἐξιὼν ἔνδοϑεν ὁ. ΑΛ. ᾿᾽4λλ᾽ οὐ πεφοίτη- 

8 κα εἰς ἄλλων ἢ τούτων. ΣΏ. Πότερον οὖν, ὅταν περὶ! 
γραμμάτων ᾿4ϑηναῖοιε βουλεύωνται, πῶς ἄν Ὀὑρϑῶς γρά- 

., ᾧφόιεν, τότε ἀναςήσει αὐτοῖδ᾽ συμβουλεύσων; 44. “Μὰ 4) 
οὐκ ἔγωγε. ΣΦ. ᾿Αλλ ὅταν περὶ κρουμάτωῤ ἂν λύρᾳ; 
“44. Οὐδαμῶς. ΣΦ. Οὐδὲ μὴν οὐδὲ περὲ παλαισμάτων 7ε 
εἰώϑασι βουλεύεασϑαο ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ. 4.4. Οὐ μέντοι. ΣΏ. 

0, Ὅταν οὖν περὶ τίνος βουλεύωνται; οὐ γάρ που, ὅταν γε 
περὺ οἷκοδομία. «Α.4. Οὐ δῆτα. ΣΏΩ. Οἰκοδόμος γὰρ 
ταῦτά γε σοῦ βέτιον συμβουλεύσε. 4.4. Ναί. ΣΣΩ. Οὐδὲ 
μὴν, ὅταν περὶ μαντικῆς βουλεύωνται; «4.4. Οὔ. ΣΏ. ἽΜάν. 

οτιρ γὰρ αὖ ταῦτ᾽ ἄμεινον ' ἢ σύ. 414. Νᾳί. ΣΙ. Ἰώ 
τέ γε σμικρὸς ἢ μέγας ῇ, ἐάν τε καλὸς ἢ αἰσχρὸς ἔτι τε γε»- 

ς, γαῖος ἢ ἀγεννής 5. ΑΑ. Πῶς γὰρ οὔ; ΣΙ. Εἰδότος γὰρ, 

Ξ Ἀριὰ δ0Ιυπι Ῥεοοΐυτα Ὠὶς 8 δἷς ἀυρ] οὶ ν ἴπ οριϊπη 
εδὶ "Τί δαί; ΄ Θὲ ΡῬ]υτῖπι8 βογιρῖα ϑϑὸ Πᾶ60 

" ͵ ᾿ ΟΣ. ϑυηῖ ἴδιιθῃ 4υἱ αἰδίιη- 
Σ αΘ 0 Β6. 6ΧΣ οριΐπιῖδ. υ]- ρυδηξ ᾿πῖος ἀγενής 49 ρ6πεῖθ 

8δο «4ρ᾽ ἃ --. δὲ ἀγεννής ἀθ ἴπ401]6, Ὦοῖν. 
δὰ ΟΠαγιῖ: 3, 5. Ῥ. 388. [408. 

4 Αρ, Ῥχοοῖ. καὶ αὐτὸς οἶδα. ἘΊΒΟΗ. δὰ Ἐυιμυρβσ, 1. “Νε- 
. " 4116 5δ8ὴ6 46 ροβίοσϊουϊῖ δυ)ὺδ 

δ Ῥυδῖι8 ΑἸοΙ Ια 18᾽ οὐϊαπι, φτδθοθρι ρᾶτίθ ἀμ :ῖδγθ 208 
ἄυσο Ἐρῖᾶπλ ρουβθαυθθδῖιιν, διηϊξ Ἰοοῦβϑ Ατλβδίορῃε. Ρδῦ. 
ϑηδερδὶ Ῥ]υΆγοῖι. ἴῃ 1108 ν'- 718. --- καὶ βωμολοχεύματ᾽ ἀ- 
ἴΔ, 6, 2, δὶ Ἰηΐον ἃ]: τὸ δ᾽ γεννῆ. 868 ἀγενής ἀθ ποῦ 
αὐλεῖν, ἰπαυΐι, ἔφευγεν ὡς ἀ- ρθπότοβα βου δθηάμμι 6686 1ά 
γεννὲξς καὶ ἀγελεύϑερον. ᾿ ὨΘάυθΘ πιθίγίοθ Ὠδῆηϊιθ ΟΣ 8Π- 

, ἐἰαυξοτῖδ σγδπιηιδῖὶοι ργϑϑοθρίο 
6. δο. ἐμὲ λέληϑας.. Ῥτοραίαγ. [Ιπλπτὸ ρϑγηιδηι 65 

ΤΟΡΆΡ116, δῖουϊ γὲνναῖος, 1ἰἃ 
1 Αρυά, Ῥγοοϊ. ἀμείνων, ααιοὰ ἀγεννής χυοᾳίθ υἱγάχιθ γϑἰλ" 

Ῥοδβδις ΒΙδηάϊεῖ: δὰ πιθῖῖϊυβ τίομθ αἰἰχῖδ8θ Αἰοοβ. Νϑαυθ 
τοξοσίυσ ογαῖϊο δὰ συμβουλεύ- ἰδίαθῃ 6εὲ χυοὰ ξογηιδαι ἄγε" 
σεε: σΟμῈ τοοχ ἡ συμβουλή. γής κυδρθοίδει. τοάἀ δὲ Ἀοδιε ᾿ τοῦ 
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οἶμαι, περὶ ὁκάξου ἥ συμβουλὴ, καὶ οὐ πλουτοῦντος ". «4χ1. 
Πῶς ,χὰρ οὔ; ΣΩ: ᾿4λλ᾽ ἐάν 'τε πέρης ἐάν τε πλούσιος 
ὃ παραινῶν, οὐδὲν διοίσει Πθηναίοις, ὅταν περὶ τῶν ἐν’ 

τῇ πόλει βουλεύωνται πῶς ἄν ὑγιαίνοιεν, ἀλλὰ ζητήσουσιν 
ἰατρὸν εἶναι τὸν σύμβουλον. 44. Εἰχότως, 7ε. ΣΙ͂Σ Ὅτανϑ 
οὖν περὸ. τίνος σχοπῶνται, τότε σὺ ἀνιράμεχος ὡς συμβου- 
λεύσων, ὀρϑῶς ἀναςήσει; 4.2 Ὅταν περὶ τῶν ἑαυτῶν πρα- 
γμάτων , ὦ “Σώκρατες. ΣΩ. Τῶν περὶ γαυπηγίας.. λέζεις, 
ὁποίας τινὰς χρὴ αὐτοὺς τὰς γαῦς ναυπηγεῖσϑαι; .4.4. 

Οὐκ ἔγωγε, ἃ Σώκρατες. ΣΩ. Ναυπὴγεῖν γὰρ, οἶμαι, 
οὐκ ἐπίξζασαι. τοῦτ᾽ αἴτιον, ἢ ἄλλο τι; «44. Οὔκ, ἀλλὰ 

τοῦτο... ΣΩ. ᾿Αλλὰ περὶ ποίων τῶν ἑαυτῶν λέγεις πραγμά- Ῥ. 
τῶν ὅταν βουλεύωνται; ; «44. Ὅταν περὲ πολέμου ὦ Σώ- 
κρατες, ἢ περὶ εἰρήνης, ἢ περὸ 5 :ἄλλου του τῶν τῆς πό- 
λεως πραγμάτων. ᾿ΣΩ. ρα λέγεις, ὅταν βουλεύωνται πρὸς 

τίνας χρὴ εἰρήνην ποιεῖσθαι, καὶ τίσι πολεμεῖν, καὶ τίνω 
τρόπον; “44. Ναί. -ΣΏΩ. Χρὴ δ᾽ οὐχ οἷς βέλτιον; «44. 
Ναί. ΣΩ, Καὶ τότε ὁπότε βθπιον; “14. Πάνυ γε. ΣΏ. 
Καὶ τοσοῦτον χρόνον, . ὅσον ἄμεινον; “4... Ναί. ΣΏ. Εἰε. 
οὖν βουλεύοιντο ᾿᾿ϑηναῖοι τίσι χρὴ. προσπαλαίειν, καὶ τί- 
σιν ἀκροχειρίζεσϑαι 5. καὶ τίνα τρόπον, σὺ ἄμεινον» ἄν συμ-. 
βουλεύοις ἢ ὃ. παιδοτρίβης; “414. Ὁ παιδοτρίβης δήπου. 

Σ. Ἔχεις, οὖν εἰπεῖν, πρὸς τί βλέπων ὁ παιδοτρίβης. συμ- ἀ, 

βουλεύσειεν ὁ οἷς δεῖ προσπαλαίειν, καὶ “οἷς μὴ, καὶ ὁπότε, 
καὶ ὅντινα τρόπον; λέγω δὲ τὸ τοιόνδε. ἄρα τούτοις δεῖ 

[08 προσπαλαίειν οἷς βέλτιον, ἡ ἢ οὔ; 41. Ναί. ΣΏ. ᾿Αρα καὶ 
τοσαῦτα " ὅσ᾽ ἄμεινον; ΑΔ. Τοσαῦτα. Σ,Ώ. Οὐκοῦν 
καὶ τόϑ᾽ ὅτε ἄμεινον; «4.4. Πάν γε. Σῶν ᾿Αλλὰ μὴν καὲδ10 
τὸν 1 ἄδοντα δεῖ κιθαρίζειν ποτὰ πρὸς τὴν ᾧδὴν, καὶ βαί- 

οὐπὶ εὐγενής υἱγᾶσῃθ εἰροΐβ.- 8 Μιὰ, [πὰ. 
οδῖΣοΩΘ Ῥτοθυαι. δῖ, ᾿Π4 Νοῖα ὧν οἠιἝεϑδιιαχ, ὩΣ 886- 

8 Ταδηρὶϊ, 4086 ἀπῖθᾶ (8. 8) ῖυβ. για. Ηδῖηα, δα Οοτρ. 87. 

σϑοθηϑυθχδῖ, οδρτῖᾶ θύγωπι σαὶ- δ δῖ. ὙΒμογά. ἴ, 81. ὗπο- 
[118 ϑυρθείοῥραν ΑἸοἰίδάββ. χωρεῖν, τοσαῦτα μαχομένους ὅσα 

ἀναγκάζονται" Ἀ, 6. γταῖγο 66-. 
1 Ἱγαυπηγεῖσϑαι --- ϑαυπή-. ἄθγθ τὰ υἱ χα} 1108 Ἰδηΐηι δ. 

γεῖν --οι «γιά, Ογάπεπα, 8. 128 Θδίεωυβ ρμυβπθηΐ, αυδίθπυδ, 
(122). 8. ἐορδηΐιγ. 

Ξ Οπαμῖς, Ῥγδϑροδιϊοηθαι ἫὝ Αγ. Σῃβοσγίυδ Ἰπάτοῖο 
Β6. οὐπιὶ ορί παῖδ, Οοἀά, οριῖ. 4 ΒδΌϑαΐ τὸ- 

 ἴῃ56. 
“«- 



᾿ . ἜΣ 

.22 ᾿44 ΚΙ1ΒΙΆΔΗΣ 
“δεν; ΑΛ. Δεῖ γάρι ΣΏΩ. Οὐκοῦν τοϑ᾽ ὅπρότε βέλτιον; 
«44. Ναί. ΣΩ. Καὶ τοσαῦτα ὅσα βέλτιον; 4.4. Φημί. 

5. ΣΏ. Τί οὖν; ἐπειδὴ βῶτιον μὲν ὠνόμαζες ἐπ᾿ ἀμφρτέροις, 

τῷ τε κιϑαρίζειν πρὸς τὴν δὴν, καὶ τῷ προσπαλαίειν, τί 
καλεῖς τὸ ἐν τῷ κιϑαρίζειν βέλτιον ὅ; ὥσπερ ἐγὼ -τὸ ἐν τῷ 
παλαίειν καλῶ γυμναςικόν' σὺ δ᾽ ἐκεῖνο " τί καλεῖς; ΑΑ. 

ο. Οὐκ ἐννοῶ. ΣΦ. ᾿Αλλὰ πειρῶ ἐμὲ μιμεῖσθαι: ἐγὼ γάρ 
που ἀπεκρινάμηκ " τὸ διὰ παντὸς ὀρθῶς ἔχοχ. ὀρϑῶς δὲ 
δήπου ἔχει τὸ κατὰ τὴν τέχνην γιγνόμενον: ἢ οὔ; ΑΑ. 
Ναί. ΣΩ. Ἢ δὲ τέχνη οὐ γυμναςζικὴ ἦν; «4.1. Πῶς δ᾽ 
οὔ; ΣΩ. Ἐγὼ δ᾽ εἶπον τὸ ἐν τῷ παλαίειν βέλπιον, γυμνα- 
ξσιπόγν. ΔΑ. Εἶπες γάρ. ΣΦ. Οὐκοῦν καλῶς; «ΑΔ. "Ἐμοι- 

, ἃ; γε δοχεῖ. Σ,Ώ. Ἴϑι δὴ καὶ σύ" πρέποι γὰρ ἄμ που καὶ σοὺ 

τὸ καλῶς διαλέγεσθαι" εἰπὲ πρῶτον, τίς ἡ τέχνη, ἧς τὸ χι- 
ϑαρίζειν καὶ τὸ ἄδειν καὶ τὸ ἐμβαίνειν ὀρθῶς" συνάπασα 

11 τίς καλεῖται; οὔπω δύνασαι εἰπεῖν; Α4«. Οὗ δῆτα, ΣΏ. 

᾽4λλ᾽ ὦδε πειρῶ. τίνες «αὖ ϑεαὶ ὧν ἡ τέχνη; «ΑΑΑ. Τὶς 

Μούσας, ὦ Σώκρατες, λέχει. Σ,2. Ἔγωγχε, ὅρα δὴ, τίνα 
ἀπ᾽ αὐτῶν ἐπωνυμίαν ἥ τέχνη ἔχει, ΑΑ͂. ἸΜουσεκήν μοι δο- 
κεῖς λέγειν. ΣΏ. «Δέγω γάρ. τί οὖν τὸ κατὰ ταύτην ' ὁρ- 
ϑῶς γιγνόμενόν ἐςιν; ὥσπερ ἐκεῖ ἐγώ σοι τὸ κατὰ τὴν τέχνηι 
ἔλεγον ὀρθῶς τὴν γυμναςικήν. καὶ σὺ δ᾽ οὖν “ οὕτως ἔν- 
ταῦϑα τί φής ; πῶς γίγνεσθαι; .4.4. ἸΜουσικῶς μοι δοκεῖ, 

Β. ΣΙ. Εὖ λέγεις. ἴθι δὴ, καὶ τὸ ἐν τῷ πολεμεῖν βέλτιον καὶ 
τὸ ἐν τῷ εἰρήνην ἄγειν, τοῦτο τὸ βέλτιον τί ὀνομάζεις; 
ὥσπερ ἐκεῖ ἐφ᾽ ἑχάζῳ ἔλεγες τῷ ἀμείνονε ὅ, ὅκε μουσιχ 

Φ Ἰπδοσορδῖυς δώόήθϑα ἀὀρϑῶς πος νϑὶ ψοου]ᾶ πού, 4080 νᾶ" 
δῖα κυϑαρίζειν, αιοά ἀδηηᾶ-ὀ [}1οῖ ορέπον". 
ἔμσι δὰ ἃ δομηθίάθσο πο 
οὔλδϑιιλ διιοίΐοτιϊδῖθ οοὐᾶ. 1 ΟἹ δεῖς, δῖ. ὕϑῃ. κατ᾽ αὐτήν 

ΟΙαεῖς. γαῖ. θη. 21. μοὰ τοςθρὶὲ Β6.: πηδὶ 66’ 
᾿ τοσογαπι δοζερίμζα δρίοχ ΥἹ' 

5 Βο. ὁ αι. σὺ δέ γ᾽ ἐ- ἀϑσίιυς. 
κεῖνο. ᾿ 

. 8 ἴίὰ γϑοῖθ ἢμσῃο δάπυγ 9 
4 Εἰοῖη. νογτ: σφάδε οοὐά, ορί. καὶ --- δὲ ---, σείαπι 

ἔρμα τασίζωμς γεροπαίεγιόπι, ν., Οὐδτλτα, β. 4149. (136). γυ!: 
αἱ νἸἀσϑαῖων 16β18860 ἀποχρικαί- ρρο δὴ οὖν». . 

. μὴν ἄν. 884 τϑοῖθ μαροῖ νω]- ᾿ 
αῖᾶ. ϑοοιδῖθβ δηΐης σϑϑρίοϊᾷ 8 Ῥεοοΐυθ: ἐφ᾽ ἑκάςῳ ἔλ. τὸ 
διυᾶπι ἀθ ορἔπιο ἴπ Ἰυσϊδπάο ἄμεινον, ἑάυα σδοοριὶ Β6Κ- 
ΣΘΒΡΟ; 5: ΟΏΘΠ1, χυδα ν}8 τὸ ἴκον, φὲ δια δηῖο δμπι Αβίυϑ: 
Ἰημίοῖμς Α]οιδιδάφο, ἴἤδοσοῖ αυδησφυδαι ἰκλό πρπηΐαὶ αὲ 

. ΄ Οἵ- 

͵ , ' 
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τερον, καὶ ἐπὶ τῷ ἐτέφῳ, ὅτι γυμναφικώτερον' πειρῶ δὴ 
τ' καὶ ἐνταῦθα λέγειν τὸ βέλτιον. ΑΔ. ᾿4λλ᾽ οὐ πάνυ τι 
ἄχ. ΣΏ. ᾿Αλλὰ μέγτοι αἰσχρόν γε, εἰ μέν τις σε λέγοντας. 

καὶ συμβουλεύοντα περὶ σιτίων, ὅτι βέλτιον τόδε τοῦδε, καὶ 
᾿ γῦν; καὶ τοσοῦτον; ἔπειτα ἐρωτήσεε, Τί τὸ ἄμεινον λέγεις, 
ὦ ᾿Αλκιβιάδη; περὲ μὲν τούτων ἔχειν εἰπεῖν, ὅτι τὸ ὑχιειγό- 
τερον" καίτοι οὐ προσποιεῖ γε ἰατρὸς εἶναι" περὲ δὲ οὗ 

109 προσποιεῖ ἐπιζήμων εἶναι, καὶ συμβουλεύσεις ἀγιςάμενος, ὧδ 
εἰδὼς, τούτου δὲ, ὡς ἔοικας, πέρι ἐρωτηϑεὶς, ἐὰν μὴ ἔχῃς 
εἰπεῖν, οὐκ αἰσχύνει; ἢ οὐκ αἰσχρόν φαίνεται “; «4.1. Πάνυ 

.γε. ΣΩ. Σκάπει δὴ, καὶ προϑυμοῦ εἰπεῖν, πρὸς τί τείνει τὸ 12 
ἐν τῷ! εἰρήνην τε ἄγειν ἄμεινον, καὶ τὸ ἐν τῷ πολεμεῖν οἷς 

Οοτηδεῖξ Ἴοοηζθοίυνα: χα ἴΔ- ᾿Οοπῖνα ᾿κ΄ Δία 1118 Ἰοοὶ σοπ- 
τωθῃ ἴθ ὑπὰ πᾶς πιιϊΐδίίοηθ δβδἰϊυποθ νέγθος ὯΘ ᾿ρυδᾶθ 
Ὧση βιιθϑιογαῖ, δοὰ ἰοοιπι 8:5 γχαῖϊο ροβοδῖ, ἐφ᾽ ἑκάςου ἔλεγες, 
χϑβησερδὶ, ὥσπερ ἐκεῖ ἐφ᾽ ἕτέ- τὸ ἄμϑινον ὅτι --- .᾿ 
ρῳ ἔλεγες τὸ ἄμεινον ----᾿ Ηος ΝΣ 
οοείθ πιϑῖθ. . Νδηι ἐφ᾽ ἑτέω δ υϊρο φανεῖται οἵ διρθ- ᾿ 
εἷς ἢάὰθ ἀϊοσίπι πο σϑορόῃ- γίῃβ συμβουλεύεις. ὙΘπιροτδ' 
ἀθὲ ργοχίταο καὶ ἐπὶ. τῷ ἐτέ- δυοϊονιίαϊο οοάϊοιιηι ἃ Β6, ρθε- 
οφ. 8594, βουνᾶῖο ἀδῖίῖνο τῷὀ τωμυϊδῖᾶ. -- ΟΡ δβεγνθηῖΐ δυΐδπι 

ἀμείνονι, Βοάῖθ δἰΐδιν πιιϊταπι τορθ8 δηδοοϊυϊίαπι ἴπ οτᾶ- " 
ἔλνθο δυΐο νοοΐβ ὁκάζῳ τ- τίοπδ διμιεπιδεὶ Ἰοηρίοσὶ δά- 

ἰαϊοηΐ: ἐφ᾽ ἑτέρῳ τῷ ἐμείνο- ο,ταοάτιπα ιιδιϊδῖατα. αΑἠσχρὺν ---» 
γι -- καὶ ἐπὶ τῷ ἑτέρῳ ---; περὶ μὲν τούτων ἔχειν εἰπεῖν: 
δαθο δηΐαι Ἰθρίπιθ δ᾽ σθς δϑαυϊ ἀδροῦδὲ τούτου δὲ πέρε 
δρομάϑθηϊ. ἴω νυϊραία διήεμ οὔ: δεὰ ἴχπὶ βθιβρι οι δι18 
ΟΣ ΔΟΙΤΟΣ αὐϊάθαι ςσαλρθη- ἴυπι ρεαντιδῖιδ, διδῖιᾶ οτγδῖϊο- 

ἀϊοδυπι Ἰοχμθηλ σθπιβ, αμθὸ πῆ 'ρῬοπάθηϊξθπι ἃν αἶσχρόν 
Ῥεῖουὶ ἴοοοὸ δηῖθ ὅτε μουσικώ- χοϊπαυΐξ οΟἸ]οουῖοσ, πονᾶπν-. 

᾿ς ρον τηϑηΐθ ϑυρρίεοπάιπι ὁ ἀυθ δυδβρίοδίωξ ῬΘΣ οὐκ αἰ- 
ἐπὸ τῷ ἑτέρῳ. νοὶ ἐπὶ τῷ μὲν --τ᾿ σχύνει; ᾿ 
ουἤιεαυθ ὀχθπαρ]α πδῦθε ἀρὰ ἜἘογπιδπι 2. Ρ6Γ8. 10 εὐ Ῥτδαίος 
Ἠδιυιδάϊυπι Ρ. 76.. φυδπαᾶπε ΟἸδεῖς. μῖο ἴῃ ῥγῖουι προσποιάξ 
ΒΕ] τ ἐς 1115 δάθο ἄυσα, ἀδηὶ Οοἀά. Ῥδτ, Β Ο, ἴῃ υἱκο- 

οἱ οομηροχῖνο δὲ: ἕχαςος ἃ1- 460 (οἰδ]. ἃ ῥμυϊπια σῃϑηι: ἴῃ -- 

τοσαπι βίδτιπι πϑϑπδταπι δὰ-ὀ αἰσχύνει ΟἸ τς. 50118. ᾿ 
᾿μδοζϑδοδῖ (ἔλεγες ἐφ᾽ ἑκάςῳ ὅτε. Τούτου δὲ -- - πὰ οταϊϊοθ 

μουσικώτερον) : θὰ ἔδιπθ θα ὈϊπιθαιΥἙ ὑι)8 Ῥεοῦι ῬᾶΓιϊ 
τηαιδαι πηοζοῦ, 864 ἔογιθδαι ροϑβίβυιοσ δὲ ορροβιίδ, 400- 

ἕκαςος Ἰοοο Ἰορ τπιδθ ἑχάτερος. 1165 μᾶθο οἷ 1ρβᾶ 10. Ῥγοΐδϑιι 
Ψοεα ὧθ Ὧ18 εἰμὶ δἰδῖμαβ9. οὲ δροάοβιῃ ἀϊοϊϊποῖα οδῖ, νο- 

ἀδάνυπι τῷ ἀμείνονε δϑενδῃ- οὐἹὰ δέ, δὰ ροπάιιδ ορροϑβῖ- 
ἄμπν ἄμοο ΟΡ δο}]θππθσα ρεᾶθ- ἰἰοηΐδ διιροπάμπι, 10’ ΔρΡΟΙΟοΒὶ 

Ῥοβιτοιῖβ ἐπό οὐπὶ ἀδῖ. υὑϑὰπι ροεῖ ᾿Δουποπδίγαιϊδνυπι χϑροῖξ 
1. ἔοεανθ πυπουρδηᾶὶ, υδ, δοῖϊοῖ: 4ἀθ ἀυᾶ τθ Ὡρδχίμϑ8 ΘΧσ 

ἀνομάζειν, καλεῖν, λέγειν, εἰπεῖν φοβαὶ ἴῃ ἔχουτθι ΧΙ], δά Ὠ6- 
ἐπί τινι. Ὑιὰ, Ἠοϊληά. δὰ ὥσαὰ- ὡπιοβιιθηῖθ ΝΠ Ἰδλδπι, 
ιν]. 4. οἱ 407. ϑοριδῖ, ἀβ. ἢ ει 

, ͵ . 

᾿ 



᾿ ΄“΄ 

424 ΑΛΚΙΒΙΑΔῊΣ ᾿ 
᾿ Ν 

δεῖ. 42,44.,᾿Αλλὰ σκοπῶν οὐ δύναμαι ἐννοῆσαι". ΣΏ, 
Οὐδ᾽ οἶσϑα, ἐπειδὰν πόλεμον ποιώμεθα, τί “ ἐγκαλοῦντες 
ἀλλήλοις πάϑημα, ἐρχόμεϑα ἐπὶ τὸ πολεμεῖν, καὶ ὅ,τι αὐτὸ 
ὀνομάζοντες ἐρχόμεϑα; 4.4. Ἔγωγε, ὅτι γε ἐξαπατώμενοί τι, 

». ἢ βιαζόμενοι, ἢ ἀποςερούμενοι. .592,, Ἔχε. πῶς ἕκαςα τού- 
τῶν πάσχοντες; πειρῶ εἰπεῖν, τί διαφέρει τὸ ὧδε ἢ ὦδε. 
“4.4. Ἢ 5 τὸ ὧδε λέγεις, ὦ Σώκρατες, τὸ δικαίως ἢ ἀδί- 
κως; “ΣιΏ. Αὐτὸ τοῦτο. 441. ᾿Αλλὰ μὴν τοῦτό, γε διαφέ- ᾿ 
θει ὅλον τε καὶ πᾶν. ΣΩ. Τί οὖν; ᾿ΑΙϑηναίοις. σὺ. πρὸς 

,, ποτέρους συμβουλεύσεις πολεμεῖν, τοὺς ἀδικοῦντας, ἢ τοὺς 
ο, τὰ δίκαια πράττοντας; 4.41. Δεινὸν τοῦτό γε ἐρωτᾷς. ὁ 
γὰρ καὶ διαναοεῦταί τις, ὡς δεῖ πρὸς τοὺς τὰ δίκαια πράτ- 
τοντὰας πολεμεῖν 5, οὐκ ἂν ὁμολογήσειέ γε. ΣΙ). Οὐ γὰρ 

γόμιμον τοῦϑ᾽, ὡς ἔοικεν. 4.4. Οὐ δῆτα" οὐδέ γε καλὸν 
423 δοκεῖ εἶναι. Σ,Ώ. Πρὸς ταῦτ᾽ ἄρα δ᾽ καὶ σὺ, τὸ δίκαιον, 

τοὺς λόγους ποιήσει; ΧΑ. ᾿Ανάγκη. Σ,Ώ. "Αλλο τι οὖν, ὃ 

ψῦν δὴ ἐγὼ ἠρώτων, βέλτιον πρὸς τὸ πολεμεῖν καὶ μὴ, καὶ 
᾿ς οἷς δεῖ καὶ οἷς μὴ, καὶ ὅπότε καὶ μὴ 5, τὸ δικαιότερον 

Ρ. τυγχάνει ὄν; ἢ οὔ; .4.4. Φαίνεταί γε. Σ,Ώ. Πῶς οὖν, ὦ 
- φίλε ᾿Αλκιβιάδη; πότερον σαυτὸν λέληθας, ὅτι οὐκ ἐπίφασαι 

τοῦτο; ἢ ἐμὲ ἔλαϑες μανθάνων καὶ φοιτῶν εἰς διδασκάλου, 
. ὅς σε ἐδίδασκε διαγιγνώσκειν τὸ δικαιότερόν τε καὶ ἀδικώ- 

Σ χερον; καὶ τίς ἕξιν οὗτος; φράσον καὶ ἐμοὶ, ἵν᾽ αὐτῷ φοι- 
“- 
2 ς. τητὴν προξενήσης καὶ ἐμέ. ΑΑ. Σκώπτεις, ὦ “Σώκρατες, 

« ἢ 

1 ΟἸατῖς. γαῖ. 8η. γοῆσαι. 6 Καὶ μὴ νε͵εο καὶ ὑποῖδ 
μή: φυοά τρουσᾶι γοροποηάυπι 

5 Τια Οοάδάᾷ, ορῖ. γυϊρὸ ὄσθηβορδιὶ νν οἱῆυς, οὐπιὶ ἀυποῦ 
ὅιτι. --- Μοχ ᾿ἄεθιλ οὲ Ῥγο- Ἦ. ]. νϊἀθγείυν 6110 518,. πιάχ!" 
Οἷυ εἰς τὸ πολεμεῖν, χυοά χθοθ- τὰ ΟΡ χοροί πὶ 10 ἈΓΔΘΟέσ 
γΡῖ: Βο. ἀθηῆθιθ οἷς δ6ὰ δεονηδῆς 

: δἰιϊο 41146 ϑέϊδιαι μιά 15" 
8 Ψυ]ρ. εἶ: απο δβοσνδηξ δἰπιΐϊθβθ οὐλβδίΐουθβ, Ὀρ[5851" 

ΠΊ88. ΟἸΏΠ65 Ὠἰδ: συοα ἐπ Οοὐδὶ, ποτι ἐπ Ῥᾶγίουΐϊα μή δάπις 
᾿ ἢ βυρθοκδοχιρίμη δεῖ. ἰυῖωγ, ψι4. Οτϑπιπι. 6. 151. 

ΝΝ (138.) ΤΡ, 3. --- Οὐυδθ δυϊἐδὶ 
4 (οδά. Ῥαε. ΒΟ Βοο νϑε. " νιυΐρο :ὐδαας δηῖθ τὸ δίλ. 

δυπὶ οὐαἰτὰηῖ. ΝΟ πιδ]6. ᾿ρῬατξοι!α ἢ, θαπὶ Οοάά. Ἰοῃβθ 
- Ῥυταῦ οὐηῖ. Οδέθγθ ΡΟ" 

ὁ δίορῇ. Ιδξϑηᾶιιπι σθῃ86- ἔδδι δὰ βογπιὸ (ν:4. 154, 1Π 
Βαῖ τοῦτ᾽ ἄρα. Ἀδοῖϊιθ 50} 16:- ἄλλο τι), δ᾽ πλοἹϑβιβδῖπιθ δᾶπέ, 
δυιδοῖοῦ τὸ δίκαιον αἴ Θροχθ-Ἤὀ ὀἡΠ| δαπιῖςρα, διδίήπι δ.0}}}2" 
δδῖη νοοῖ ταῦτα δοοθρῖῖϊ. ροζϑίως ἢ οὔ. ΄ 
οηξ. Μοϑῃ. 23. ΄ 

. . 7 Ἡοστ!. 
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ΣΏ. Μὸὰ τὸν Φίλιον τὸν ἐμόν τε καὶ σὸν, ὃν ἐγὼ ἥκις᾽ ἂν 14 
ἐπιορκήσαιμι 7. ἀλλ᾽ εἴπερ ἔχεις, εἰπὸ τίς ἔξσι. 44. τί. ΝΝ 

. δ᾽ 8. εὖ μὴ ἔχω, οὐκ ἄν οἴεε με ἄλλως εἰδέναι περὶ τῶν δι- 
καίων καὶ ἀδίκων; ΣΏ. Ναὶ, εἴγε εὕροις. Α(4.. ..4λλ᾽ οὐκ. 
ἂν εὑρεῖν “με ἡγεῦ; ΣΏ. Καὶ μάλα γε, εἰ ζητήσαις 5. ΑΑ. 
Εἶτα ζητῆσαι οὐκ ἂν οἴει με; ΣΏ. ᾿Ἔγωγε, ξὲ οἰηϑείης γε 
μὴ εἰδέναι. Α4. Εἶτα οὐκ ἦν, ὅτε εἶχον οὕτω; ΣΏ, Κα- 
λῶς λέγεις. ἔχεις οὖν εἰπεῖν τοῦτον τὸν χρόνον, ὅτε οὐκ ᾧου 

μ0 εἰδέναι. τὰ δίκαια καὶ τὰ ἄδικα; φέρε, πέρυσιν ἐζήτεις τε 
καὶ οὐκ ὥου εἰδέναι; ἢ ᾧρυ ; καὶ τἀληϑῆ ἀποκρίνου, ἵνα 
μὴ μάτην οἱ διάλογοι γίγνωνται. 4.1. .41λλ᾽ ᾧμην εἰδέναι, 
ΣΩ.. Τρίφον δὲ ἔτος καὶ τέταρτον καὶ πέμπτού, οὐχ οὕτως; υ 
“4.4. "Ἔγωγε. ΣΙΏ. ᾿Αλλὰ μὴν τόγε πρὸ τούτου παῖς ἡ: 

͵ Ν σϑα '. ἢ γάρ; ΑΜ, Ναί. ΣΏ. Τότε μὲν τοίνυν εὖ οοἷ- 

17 Ἠοπὰ ἢ), ο, 39. ὄζτα νῦν 
τόδε --- . 

Σή 8" ἱερὴ κεφαλὴ καὶ νωΐ- 
τερον λέχος αὐτῶν 

ἸΚουρίδιον, τὸ μὲν οὖκ ἂν 
ἐγώ ποῖε μὰψ ὀμόσαιμι. 

Ευτρ. ΟΥ, 1531. 

Τὴν ἐμὴν ψυχὴν κατώμοσ", 
ἣν ἂν εὑορκοῖμ᾽ ἐγώ. 

'ϑυϊάδ8: Φίλιος Ζεὺς ὃ τὰ περὲ 
τὰς φιλίας ἐπισκοπῶν. ἹΜέναν»- 
δρος ᾿Ανδρογύνῳ" Μαρτύρομαι 
τὸν Φίλιον, ὦ Κράτων, Δία. 
ΡῬΙδι. ἘΠΙΒ ΡΒ. Ρ. 6."». ἀλλά 
μοι εἰπὲ, πρὸς Φιλίου. 
Δρυὰ Ρεγοο]μαι, ο6γῖ8 1 ρᾶγ- 

16 οοὐϊοιηλ 6]}8. ἰδριέις Οὗ 
μὰ τὸν Φίλιον: 86 ἶδθο δδῖ 
βτδιλιπιδίοᾶ Θχρ]οδίϊος νἱά, 
Ἤοορον. 25, 9, Ῥ. 435. 

. 8. Ἐχορούρδῖ Βυησ ]Ἰόοιηὶ 
διοῦδθι8., οὐσοῃ. Χ, Ρ. 122, 
υϑαιθ δὰ νουρδ μὴ εἰδέναι. 

9. Ἐοτγπιδηι τδρὶ8 διίίοδηι 
ξητήσειας ῬτΆΘΡΘΙΘ ἰδ φοχιηι 5, 
Ἐριβῖ, 887. πιοηϑῦδὲ ϑδοϊχηοὶ- 
ἄδθε, ᾿ ᾿ 

1 δῖα οοἀά, ορεπιΐ, Ὑυϊρὸ 
προτοῦ, αὐυδπι ξοχησυϊδπι βυξ 

- 

΄“ 

᾿ , 

4υἱ ἀοοσθᾶπε ροῃΐ ποὺ Ῥοββθ 
181 οὗπὶ καϊδίϊοι)θ δὰ 'Ῥγαθ- 
8008 Ἐθπλρι8 (νὰ. Ὀσδνδσ. ἢ. 
838.).. Ουοα ρτγαθοθρίωυπι ἴἰὰ 
Ἰαπ4.ο. 81 Ιοσο Ῥγᾶθβϑῃμδβ ἔθϑιῃ- 
Ῥοτῖβ βἰρυποθίωσ 14 ἰθιηριιθ, 
δά χυοὰ βρθϑοῖδε δου θ8 ογδιῖο- 
Ὧδ86, Νδηι τὴ παγγαξίοτιε ΄αὰ0- 
4.9 ϑμγρᾶτὶ προτοῦ ἀθ 60 
υοὰ ξαςίτπΣ δδὲ ἀπέθ γδὲ παν- 
γαῖα ἔεπιρι, ἰδ ϊαΥ; 6. 
αυῖ, Το. 2, 15. ᾿Επεὶ δὲ 
Θησεὺς ἐβασίλευσεν ---, ἐς τὴν 
γῦν πόλιν --- ξυνῴκισε πάντας, 
αὐ νεμομένους τὰ ἑαυτῶν ἑκώ.- 
ςους, ἅπερ καὶ προτοῦ, ἠνάγκα- 
σε μιᾷ πόλει ταύτῃ 'χρῆσϑαι. 
8ϑ αυδιηιὰο πῃ δϑεὶθ ογαῖϊϊο- 
Ὠΐδ Ῥγδδίθχιυπι ἔδπιρυθ πιϑ- 
πιοχαῖασ, ἴσο ἀα6 6θο, αμποά 
δΔῖθ 1Ππὥὰ οιϊαα ἔιιοτι, ἔοτ- 
χὰ προτοῦ πο νΙάοίυγ δά- 
ἈΙΒΘΙΣ Ῥοδ886, Ὠἶδὶ 8ϊπλ}}} ἐωβὲῖ 
χοϊδιῖο δὰ Ῥγϑθβθῃβ ἰδιυριιδ, 
δος οδὲ, Ὡλδὶ ἀϊδβογίθ βἴπιιμ 
διρηϊδοδτθ αυῖ85 νϑ]ϊξ πυπο,. 
ὩΟῺ “ΔΙΏΡ]15 18 6880. ϑΎπιρ. 
ληϊῖ, Ρ., 172. 6. ἀφ᾽ οὗ δ΄ ἐγὼ 
«Σωχράτει συνδιατρίβω --- οὐδέ- 
πῶ τρία ἔτη ἐςίν. προτοῦ, δὲ 
περιτρέχων εὕτη τύχοιμι -- ἀ- 
λιώτερος ἣν ὅτουοῦν, οὐχ ἧτ- 

τὸν ἢ σὺ νῦν κι τ. Δ. δὲ πιᾶ- 
ὩἸΕΘΡΙΑ δὲ δὲ ἀδῖα ορϑῖᾶ δά 

; ῬΡΙ ὅθ. 
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ς. δὰ ὅτι ᾧου εἰδέναι. ΑΔ. Πῶς εὖ οἶσθα;. ΣΏ. Τιολλό. 
κις σον ἐν διδασκάλων ἤκουον παιδὸς ὄντος, καὶ ἄλλοθι, 

οὖς καὶ ὁπότε ἀςραγαλίζοις ἢ ἄλλην τινὰ παιδιὰν παίζοις, οὐ 
ὡς ἀποροῦντος περὶ τῶν δικαίων καὶ ἀδίκων, ἀλλὰ μάλα 
μέγα καὶ ϑαῤῥαλέως λέγοντος περὶ ὅτου τύχοις τῶν παίδων͵ 
ὡς πονηρός τε καὶ ἄδικος εἴη, καὶ ὡς ἀδικοῖ ". ἢ οὐκ 

ἁ. ἀληϑὴ λέγω; 4.22 ᾿Αλλὰ τί ἔμελλον ποιεῖν, οὐ Σώκχρατε, 
ὁπότε τίς με ἀδικοῖ; ΣΙ. Σὺ δ᾽ εἰ τύχοις ἀγνοῶν εἴτε ἀ- 
δικοῖο εἴτε μὴ, τότε λέγεις τί σὲ χρὴ ποιεῖν 5; 44. Μὲ 
Δί᾽ ἀλλ᾽ οὐκ ἠγνόουν ἔγωγε, ἀλλὰ σαφῶς ἐγίγνωσκον, ὅτι 
ἠδικούμην. ΣΏ. Ὥιου ἄρ᾽ ἐπίξασθαι καὶ παῖς ὦν, ὡς 
ἔοικε, τὰ δίκαια καὶ τὰ ἄδικα. 4.4. Ἔγωγε" καὶ ἠπιζώ. 
μην γε. ΣΙ. ᾿Εν ὁποίῳ χρόνῳ ἐξευρών; οὐ γὰρ δήπου ἐν 
ᾧ γε ᾧῴου εἰδέναι. ΑΛ. Οὐ δῆτα... ΣΏ. Πόξε οὖν ἀγνοῶν 

45 ἡγοῦ, σκόπει. οὐ γὰρ εὑρήσεις τοῦτον τὸν χρόνον. ΑΛ. 
-οτ,!ᾷ 

υἷα ΟἸΓΟυΠΊΥΘΩΡ 
,᾿ ΝΡ. 25. Φί- 

ΘΟ] ]δογθπΣ 
τοῖ. Αγϊδῖορ 
λων, ἀδικεῖς. 

Ῥίδεδϑὴβ ἴθιρυ8 ἔδοϊδ σοΐδ- 
Ἴο. Ῥμδοάο. ὑ. 96. ο. ἡ. 80- 
ογδῖθ8 διιϑ, διϊθαυδηΣ ΣΘσ πὶ 
οδυδα8 δογᾶῦΣ: ΘΟΘΡΟΓΓ, 81π}- 
Ῥιιοϊιδίθτη ΣΥΌΩΙΟΘ ΘΏΔΕΓΑΣΙΒ 
ἃξῖ, ἐγὼ γὰρ, ἃ καὶ πρότερον 
σαφῶς ἠπιςώμην, τότε ὑπὸ ταύ- 
τῆς τῆς σχέψεως οὕτω σφόδρα 
ἐτυφλώϑην, ὡςε ἀπέμαϑον καὶ 
ταῦτα ἃ προτοῦ (δοπε2) φἠδ- 
ἄδηι) ᾧμην εἰδέναι ---- τοῦτο 
γὰρ ᾧμην προτοῦ παντὸὲ δῆλον 

ναι ὅτι διὰ τὸ ἐσθέειν καὶ πί- 
»ε!ν (ὃ ἄνθρωπος αὐξάνεται) 
4. τ. Δ. 7 ἰΔῖϑοι δὰ ρμγᾷθ- 
δοὴδ Ἰδθηῖρδ Γα]δίξοηθι δΐο 
ὭΟΩ ΒΑΡ ηνδ: Ὧδ8Π}| Ποο οογῖθ 
ϑοοζδῖδβ αἱ σθυθ ΠΟ γι]ῖ, Α]- 
εἰδίδάθπι δῃὶθ 11] μὰ αιϊάθηι 
Ἰϑαριδ ῬΌΘΓΣΙΕ Ἐπ1886, ΠΏΠῸ 
ΨΡΡῸ ΠΟῚ ᾿ἴθαι: δ08α νο]μὶ ἀΣ- 
εἰϊυπι ᾿ἰπθηάθηβ δὲϊ ον,δϊαυΐ 
δΔηῖο ἐμά ᾿ϑπριδ Ῥι6 Ὁ ΘΓΔδ᾽᾽ Ὁ 
ἢος δυῖθηι, πἰδὲ δρτθρῖθ ζ8]"» 
1οτ, ποηῃδὶ ἀἸδβθσῖίο ΘΟὨδι1θ- 
τοχιθ ἀδϑπιοπβίγαῖινο Θημηῖλδ- 
τὶ φοίοχαῖ: χυοά ςυπιὶ ορίϊπιξ 
οοὐά, ρεδϑοθδπῖ, σϑοῖθ ορίποχ 
Ὥμης ζοροβίξαπι Θδζ. 

8 ᾿4δικεῖς Ἰποϊ]δδο ογδὲ 
ἴω οὔληὶ ᾿ἀογληΣ; βΘΏΘΓΘ, οὐαὶ 

8 δῖα οὔμὴθβ οπιϑΐῃο σοὐά, 
τιιοά βοηϊθηῖδπι ργδϑῦοῖ αυδπι 

Ἑϊεῖπυς τοὐδάταϊς 18: 1μ,. 4: 

ἔθ ἑρποῦαγό οσοτιείρογεξ, μεΓΙΩ͂Β 
ἐπ εσαξιν" ἐπ) α τιϑοπό, ἐμπ 
φμαενῖς φωΐάί ἀρόρὲ ἐδ ΟΡ0" 
ἐοαι 2 ἢ. 48. «Νυπει πὶ Βοὺ 
ἴα ἀϊοῖς δὲ αχυδοιῖβ, 4υὶϊὰ 
ΒΟΧΘ 10 οροτγῖϑδὲὶ, δ1 {1656129 
ξογῖθ υἱγυπι Ση͵)υτῖα ΠΡῚ 1Π- 
ξοταῖις Ὡθοὴφϑ" Οὐδ ΓΑΙ" 
οὔθ, ιοά ἀθ 1110 τϑροχθ ἀ- 
χιῖῖ ΑΙΟΙΡΙδάθ8, δοογαῖθδ ἰκδηδ᾽ 
ἔοτε ἴθ ἰθιρυδ ἐπάοβηιίπι, 
Ῥιθιῖυδ: Ουπι ἴῃ ἀ6 16 Ρυ6’ 
γο Σΐϊδ αυδοτῖδ, πμπὶ ἴμ 113 
Ιοχυοχῖβ, πὲ 1 πηϊνογδυπι, Εἰ 
Ὠθδοΐδβ ἔοσῖθ, υἱἵτυπι 10}0118 
ΕΠ ΟΣ ΑΥ18 ὭΘοιλΘ, αυδϑογᾶϑ, 4 
ταῖι 101 ἔδοϊθηιάυπι δῖ Ὁ ΤΡ 6Κ- 
Κορ σόοοθπὶ τότε ᾿πιογρυηβε: 
ἀο σεῖυ11 δὰ ρυῖϊοσδ: εοὰ 
ἴαπι νϊάἀδίυς βου βομάμπι τί 
ἐχρῆν. Ὑυϊραίιπι οἸτπι λέγοις 
ΟΧ πιογὰ ϑίθρμδηὶ δγδᾶὲ οϑῆ" 
Ἰθοῖυκα. 

- ᾿ . 81ς 



111 σπουδαιότερα τοῦ πεττεύειν. Σ,). ΤΠοῖα ταῦτα; 4.4. Οἷον. 
καὶ τὸ ἑλληνίζειν παρὰ τούτων ἔγωγε ἔμαϑον" 
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Μὰ τὸν “ς᾽ , 

φ ,“ 

ὦ Σώκρατες γ ὀὔκσυν ἔχω γ᾽ εἰπεῖν Ἅ ΣΉ. 
Εὑρὼν μὲν 5 ἄρα οὐκ οἶσχα αὐτά. 1.4. Οὐ πάνυ φαίνο-ϑ. 
μαι. Σ,. “Μὰ μὴν ἄρτι γε οὐδὲ μαϑὼν ἔφησθα εἰδέναι. 
εἰ δὲ μήϑ᾽ εὗρες μήτε ἔμαϑες, πῶς οἶσϑα, καὶ πόθεν; 4.4. 
᾿Αλλ᾽ ἴσως τοῦτό σοι οὐκ, ὀρθῶς ἀπεχρινάμην,, τὸ φάγαι 
εὐδέναι αὐτὸς ἐξευρών... τὸ δὲ ὧδέ πῶς εἶχεν ὅ. 
οἶμαι, καὶ ἐγὼ, ὥσπερ καὶ οἱ ἄλλοι. ΣΩ. Πάλιν εἰς τὰν ς, 

ἔμαϑον, 

αὐτὸν ἥκομεν λόγον. παρὰ τοῦ; φράζε κἀμοί. «4.4. Παρὰ 
-φῶν πολλῶν. ΖΣΏ. Οὐκ εἷς σπουδαίους .γε διδασκάλους κα- 
ταφεύγεις » ἑἰς τοὺς πολλοὺς ἀναφέρων. 4.1." Τί δαί; οὐχ 
ἱκανοὺ διδάξαι οὗτοι; ΣΏ. Οὔκουν τὰ πεττευτικά γε καὶ 
τὰ μή ". καίτοι φαυλύτερα αὐτὰ οἶμαι τῶν δικαίων εἶναι. 16 
τό δέ; αὺ οὐχ οὕτως οἴει; 44. Ναί. ΣΩ. Εἶτα τὰ μὲν 
φαυλότερα οὐχ οἷοί τε διδάσκειν ." . τὰ δὲ σπουδαιύτερα; 
.4.4. Οἶμαι ἔγωγε. ἄλλα γοῦν πολλὰ οἷοίτ᾽ εἰσὶ διδάσκειν 

καὶ οὐκ ἂν» 

ἔχοιμι εἰπεῖν ἐμαυτοῦ διδάσκαλον, ἀλλ᾽ εἷς τοὺς αὐτοὺς ἀνα-- 
φέρω, ος σὺ φὴς οὐ σπουδαίους εἶναι διδασκάλους. ΣΏ. 

4. δὶς Βδ6. 9 ᾿οοδά. γυϊρο 
Οὐκ ἔχω ἔγωγε εἰπεῖν. 

9 (οὰ. ϑη. Ὁ οὐαϊτεῖς μέν ; 
1810: δὺο θῃΐπι ορροηϊξων 
γοσθυπι εὑρών δοαμεπῖὶ μα- 
ϑών. --- Ἐχορεροῖῖ Βυὴο 10ο- 
οὔτι ἱδιοδᾶθιμο, (ῃ (Ρ. 122.) υβαυθ 
δὰ νϑῦρὰ: ἀναφέρων.. 

8 ψυϊξο Βδθα νϑυρὰ (δη- 
ἂπι ΘΟΟΓΔΙΒ ἀϊδ ἸΙΘρι πίω: 

Τὸ δὲ πῶς εἶχεν; Οὐυοά. ποι 
ἀδάϊπιιβ δεῖ συϊάθπι 1 8010 
οοὐ, Οοἱ5Ι. βθα μαριΐξ ἢ δ} 
οϑεῖδαι ΕἸοΐπυδ, αι ροϑδιῖῖ: 1 
ΨΕΡῸ ἐπ δμπο τποαϊμηπ φτε᾽ λα- 
δαὶ. Ῥίαϊεἑ ἐρεδ εἐο. ἀρυὰ 
Ῥεοοΐυπι φιυΐθπ 6) τὸ δὲ οὔ- 
τω πὼς εἶχεν, οχῖριια αἀἰνογεὶϊα- 
ἴθ, 4φυ 8118 ρίυτα ἰδηχυᾶπα τηθ- 
ΤΟΥ ΟΡ οἰ ΠΕ5 10 ηνθηϊιῃ- 
ἴωτ. ἀρρᾶτεϊ δυΐθπι αυδηλ ἔ8- 
119 ὧδε φοβὲ τὸ δέ δχοϊάβθγθ 

. ἈΑλλ᾽ ὦ γενναῖε, τούτου μὲν ἀγαϑοὶ διδάσκαλοι οἷ πολλοὶ, 

' Ῥοιμοειῖ, αιδῖπ αι! Ὡθοθϑβασῖο 
816 Ἰπίθεγοραῖ 18 ἔοτιδπα ἴτι- 
ἀυστιξ ογαῖο, ϑηΐϊαυθ δῖ 
Δα! ἔω801}1: ἱπ 1ϑῖο Τὸ 
δὲ --- ΒΘΥΠΊΟΠ ΘΠ ΣΟ οδηὶθς. 
ὁοηῖγᾶ δᾶ δἐϊξοδυ; σοι δϑι1611- , 
ἀΐπϑισ ορίξπλθ ΣῃοθαΣδ τ0- 
δἴγὰ Ἰθοῖϊο, 4υ89 ᾿δέϊηϊδ νϑ- 
15 τὰ τοἀἀδηάα θδὲ: ομνγε ἔα- 
γον δα Ῥοξίιις Τὸ 26 βαδεαξ, 
γιά. δὰ Μϑηο. 38.. χυΐ Ἰοοιιδ 
δ᾽ ]μπ ἀϊὴ8 δ.8 ΠΟΒΙΣΒΠΙ Ηὶς 
Σδιιοίθπι σοηῆεεησί. . 

4 Γυδυ5.]αἰτυουϊοζυπι ὩΟΏ 
σι] τ (1851:}}}16 γαῖ 568 8- 
Ἰ]υἀϊο Ὡοδβῖγο, ὩΘ6 ΠΣ} 118 11}- 
101Π|ρϑηΐοαι γι ἀθηΐθεαιθ }- 
βογθηι σθαυϊγθυϑὲ. Ὑ. δοδηοι:α. 
ν. πεσσός, οἱ Ἀυπηκ. δὰ Τί. 
Υ. πεττεία. 

4 δος. Β6. 6 ὕθη. κ' οἵ 9 
Ῥτγοοῖο, ὝΨυϊρο οἷοι διδ. 

ἐγ... 

ιν 

. 
Ἀ 
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παὶ δικαίως ἐπαινοῖγε᾽ ἄν αὐτῶν εἷς διδασκαλίαν. ἢ. .4... 
ο. Τί δή; ΣΏ. Ὅτι ἔχουσι περὶ αὐτὰ, ἃ χρὴ τοὺς ἀγαθοὺς 

διδασκάλους ἔχει. Α4. Τί τοῦτο λέγεις; ΣΩ. Οὐκ οἶσθ᾽, 
ὅτι χρὴ τοὺς μέλλοντας διδάσκειν ὁτιοῦν αὐτοὺς πρῶτον εἶ- 
δέναι; ἢ οὔ; 44Ἢ4, Πῶς γὰρ οὔ; ΣΩ. Οὐκοῦν τοὺς εἰδό- 
τας ὁμολογεῖν τε ἀλλήλοις καὶ μὴ διαφέρεσϑαι; 44. Ναΐ. 
ΣΩ. Ἔν οἷς δ᾽ ἂν διαφέρωνται, ταῦτα φήσεις εἰδέναε αὐ-- 
τούς; Α4. Οὐ δῆτα. ΣΏΩ. Τούτων οὖν διδάσκαλοι πῶς ὃ 

4Ἴ ἄν εἶεν; «4.4, Οὐδαμῶς. ΣΩ. Τί οὖν; δοκοῦσί σοι δια- 

ἐρωτᾷς, ὧρ᾽ οὐ 1 ταυτὰ ὁμολογοῦσι, καὶ ἐπὸ ταυτὰ ὁρμῶ- 
σῖν, ὅταν βούλωνται λαβεῖν' λίϑον ἢ ξύλον; ὡσαύτως καὶ 
πάγϑ᾽ ὅσα τοιαῦτα; σχεδὸν γάρ τι 5 μανϑάγω, τὸ ἕλλη- 

, 

5 μιδῖα πᾶθο 6886 ὭΘΠ10Ο 
ποῦ νϊἀθαῖ. Οὐδ Δα ἀϊοιϊὸ- 
Ὠϊ8 Ῥ]δίοηῖοδθ δδηϊίδίοπι σϑ- 
ἀϊρογθ ποῦὶϑ ντάθπιν εἷς 16- 
βΒεοηᾶο: δικαίως ἐπαινοίη γ᾽ ἂν 
αὐτῶν τις διδασκαλίαν. ἴῃ ηυοὸ 

6850 δα [πίοσδγιπι 
νοδΌρΙία, ἄυπι νεγϑῶι δοηΐθῃς 

. Ὅδῃλι οἱ Ἰοψυ θη υὑδυτὰ χοδῖῖ- 
τὰ. ΨΟΖΕ. ἱπηρθοηὶϊο- 
δἃ σοῃ)͵)θοίγδ, οἱ ἴδηιθῃ Σ660 
πο οοηῆάο, αυοα πιγυη; νἱ- 
ἄσίιχ, σδδιι παῖδηι 6866 Εἴ 50- 
18 1τἰοχᾶγυπι ροζολιδίο:θ 10- 
οἰϊπιδτι νόγθὲ ἐπαινεῖν ἐὐυτπι εἰς 
διγιιοῖυγδπ, 46 αιιᾶ δὲ δι.}}}}- 
Ῥιι8 8118 νι, Αὔγοδομ. δά 
Το. Ῥ. 795, 796. γἹ [Ὁ 

ΙΧ, 2. 9. Οὐ. Ηριηα. δά 1γ- 
εἷα, 16, Αἀὰ. κἷο 417. Ὡοΐ. 3, 
Ἰπιοαλ δμΐθλ ἢ δοο ]οοῸ 
φθδηἀιουϊαπι οὐπὶ 81: ρίωσαϊθ 
αὐτῶν Ῥοδὲ δίηβ. τούτου, ρΡᾶγδ- 
Δ χυϊάοπι νἹάδυὶξ ρμοβϑδὶϊ π|ι6- 
6184, υὸ γϑρουδίυσ δ: ὨρΊ]ΑγΘ 
αὐτοῦ, τῖδηθ υὐ ἴῃ σοῃβῆηλξ 
ἴοσοο 1ηἶγα δι 28.) ὑτὸ τούτων 
ἔοτπιᾶ διηρβΌΪΔΥ]8 δυοίοτιϊδιθ 
οσοὐσομ πυσο χαροδὶϊδ δδῖ, 
Ἴδα τπδρ᾽]56 θαυϊάοπι Ἀδάιι:- 
οοΥ υἱ ἢϊο αυϊάθπι ἀοίθηάαπι 
δᾶτο ᾿ρβϑᾶπι ὨΠΛΘΓΟΓΏΣ ΤῊ - 
ταιϊΐοιθπι, ὈγΔΘϑϑγεῖπὶ 1 Ῥέο- 
ποι ΩΘ ὨΘιΓ11.8 σοηλοσῖβ,), αυοά 
αἰσοαθ πισθχο Ῥϑεὶπάθ ἔθ: 

[ 

-- 

10 υδηγρδίωτ.. Αἴαιθ 6 ἘἸΡῚ 
Ὧη δεχυθηῖθυ8 οἴιᾶπι αὐὖτα: 

᾿ (Ρχοοϊ. αὖτό) ουἱ δἰαϊϊει δῦ» 
Ἰυποίυι, δα 110 δρδοΐδῃδ, ὦ 
Ἰθτιιπλ ΓΟΡ οἴω ἃ δ᾽ συ ΔΓῚ 
τοῦτο. Ἐϊ οοπέ, διρτᾶ δ. 13. 8. 
Οὐδιαν!8 ἐΐδαυθ ἴῺ ἴρδο ἤος 
Ἰσοο 21} δ11 συοὰ δά ππιῖδη- 
ἀδηι νυ]ρᾶῖδπι ΟΟΙΏΡΘΕΘΥΘ χιο8 
δεροδῖ, ἤοπ ἰδῆ 5116 110 
οδὲ φριδεϊθγυχθηάμσπι, δρυά 
Ῥτγοοίΐυπι ἐΐα ουπι Ἰερὶ: ἐπαῖ- 
γοῖτ᾽ ἂν αὐτῶν ἡ διδασκαλία. 
Θυδῃι βοζερίιγαπι, {ΠπῚᾺ 6. 5800 
1ιτρτἀϊδεῖα μι, ργδαξοεϊ 
ϑομοἱογδομογ, Ὡθρίθοῖδ 1ᾶ- 
χθ νοςΒ δικαίως, οὐ]1ι6 ΟΠ115- 
δοτῖβ Ὡ11}16Δ δρυά Οεεουζοσυμι, 
πΛΘΙ 10. 

-]} 

φέρεσϑαι οὗ πολλοὶ, ποῖόν ἔσει λέϑος ἢ ξύλον; κἄν τινα 

353 διορβδηο νἹἱάδει φδγῖ- 
ο.]ὰ πὼς Θηο ἶτοθ οἴἴθογθη δ, 
Ῥῖο τρόπον τινά. Νόουι π38]6. 

4 ΟἸδικ. γδιῖ, θη. ἄρ᾽ οὖν, 
νὰ. δὰ Μροη. 24. ποῖς 4. 864 
ἦῃμ ΣΘ οϑει βδίπιδ, δῷ αἰΐθγο βδ1- 
ὯΘ 0}]10 ἀυδῖο δέξιιδη δ δ6ο 
οἴϊατπαι ΠΙ ΘΥΓΟΡΔΙΟΣ ξογσηᾶ σι6- 
αἴνθ νἸάθίυῦ 6866 1:9}. 6- 
ὅλ. Μοχ Ιοροπάυσι (ῆς 
δ’ αὕτως. Ὗ. Ἠοιπά. δὰ Ρμδο- 
ἄἀο. 118. ᾿ 

5 Ἰυηρομάυπι σχεδόν τι, Ζ189 
181" 
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γνίζειν ἐπίξασϑαι ὅτι τοῦτο λέγεις. ἢ οὔ; 414. Ναί. ΣΙ. 
Οὐκοῦν εἷς μὲν ταῦτα 5, ὥσπερ εἴπομεν, ἀλλήλοις τε ὅμο-- Ὁ, 
λογοῦσι καὶ αὐτοὶ ἑαυτοῖς ἰδίᾳ" καὶ- δημοσίᾳ αἷ 'πόλεις 
πρὸς ἀλλήλας οὐκ ἀμφισβητοῦαιν, αἷ μὲν. ταῦϑ᾽ αὖ δ᾽ ἄλλα 
φάσκουσαι "; Α,(4. Οὐ γάρ. ΣΏΩ,. Εἰκότως ἄν ἄρα τού- ᾿ 
τῶν γε καὶ διδάσκαλοι εἶεν ἀγαθοί. 4.4. Ναί, Σ,Ώ. Οὐκ- ε. 
οὖν εἰ μὲν βουλοίμεθα ποιῆσαί τίνα περὶ αὐτῶν εἰδέναι, 
ὀρθῶς ἂν αὐτὸν πέμποιμεν εἰς διδασκαλίαν τούτων τῶν ᾿ 
πολλῶν; 4.Λ. Πάνυ γε. . ΣΙ. Τί δ᾽ εἰ βουληϑεῖμεν εἰδέ- ἃ. 6. 
γαι μὴ μονον ποῖοι ἀνθρωποί εἶσιν, ἢ ποῖοι ἵπποι, ἀλλὰ. 
καὺὸ τίγες αὐτῶν δρομικοί τε καὶ μὴ, ἄρ᾽ ἔτι οἱ πολλοὶ 
τοῦτο ἱκανοὶ διδάξαι; ΑΔ. Οὐ δῆτα. ΣΏ. ἹἹκανὸν δέ σοι 
τεκμήριον ὅτι οὐκ ἐπίξανται, οὐδὲ κρήγυον " διδάασκαλοί εἰσι . 
τούτων, ἐπειδὴ οὐδὲν ὁμολογοῦσιν ἑαυτοῖς περὶ αὐτῶν; .44. 
ἼἜμοιγε. Σ.Ώ. Τί, δ᾽ εἶ βουληϑείημεν εἰδέναι μὴ μόνον ποῖοι 8. 
ἀνϑρωποὶ εἶσιν, ἀλλ᾽ ἁποῦοι ὑγεεινοῖ, ἢ νοσώδεις, ἀρ᾽ ἵκω- 
γοὶ ἄν ἡμῖν ἦσαν ὁ διδάσκαλοι οἱ πολλοί; 411. Οὐ δῆτα. 
ΣΩ. Ἦν δ᾽ ἂν σοι τεκμήριον ὅτι μοχϑηροί εἶσι τούτων δι- 
δάσκαλοι, εἰ ἑώρας αὐτοὺς διαφερομένους; ΑΙΑ͂, ᾿Ἔμοιγε. 
ΣΩ, Τί δὲ δὴ νῦν; περὶ τῶν δικαίων καὶ ἀδίκων ἀνθρώ- 18 

“2 πὼν καὶ πραγμάτων οὗ πολλοὲ δοκοῦσί σοι ὁμολογεῖν αὐ- 
τοὺ ἑαυτοῖς ἢ ἀλλήλοις 1; ΑΑ͂; Ἥκιζα νὴ Δ᾽, ὦ Σώκχρα- 

πιϑὶ τ βδτηᾶ δὲ ξουαα Ὧτγσ 
δ᾽ πιρ οἱ σχεδόν. 

3. Ῥρδθροβ. εἷς Εἷς ψαῖϑέ καὶ 
τα, λαξς οἱ “ρέοίας. (σηξ, 
Θγπῖροϑ. 85. εἰς φρόνησιν. 

4 (οάϊουπι δογρίυγαηι ταῦϑ'᾽ 
τὸ ταὐτά δἀδρίανὶ οὐυπὶ Β6Κ- 
Θζο. --- ἴῃ 264ᾳ. βουλοίμεϑα 

οὐπὶ Θσάσπι δοΣΙρΡ5Ὶ 6 ΟἸ ΔΕ. οὲ 
γε. Ῥγο βουλοίμεϑ᾽ ἄν. 

δ Νοίδ γοσθηι, 4αυὰθ ὑγᾶθε 
ἴοε ἢ. 1. δριιὰ ᾿Αἰξοβ Ῥγοβϑᾶθ 
ΟΥ̓ΔΙΟΣΩ 8 δοῦρίοσθβ υΥἱχ οὐ" 
οὶ, τσδῖθ Ἰδηΐστι οἱ 1σ- 
Ὧ1018 ᾿δουιρίοσθ9. υἱ ΕΠ ρρο-: 
ΟΥΔΙ͂Ι, υϑιῖδῖα, ΟΣ. [.6Χ1]. 1.. 10. 

6 Βοροκπτιίβ δὰ Ρ]δΐ, Τ ορρ. 
Ῥ. 104. 8. Ἰοροημάυπι Ρυϊαθδὲ 
εἴησαν Ῥτορῖες οριδίνγιυηΣ ργᾶθε 

ι ᾿Ὶ 

εν 4. Π 988, ορὲ δὲ φίυν, δι ἰδ Ρ ΕῚ 

βέθδδιιι, 86 πὸπ δθΙρεΣ ἜΝ 
δ σαϊ. ΒΟΥΠΠΙΟῺΪΒ αὅἴ10 Ππιθη1ς 
τὰ δὰ δὐπιυβδῖηι ἴδ 81 δὲ Γοϑθρ θη“ 

ἀδθηῖ, σ08}195 ΣῺ ρεατηπιδίϊ-: 
οἂ Ῥσὴϊ ἀορϑηῖ, αυξα πῖγιιι8-: 
Ψψ18. ῬΓοροϑβι ΟὨἶ8 ΤΟΥ, 80 σ0ῃ- 
διἀογαῖδο ἀΐϊνογβα 1ωἰθεάϊτ ἂν 
ΔΙΊοσῖι8 Θδὲ Ταῖϊο, [1ὰ Πίος δὲ 
βουληϑείημεν αἰϊχιὶὲ δοοχαῖδ5, 
φιυοιϊαῶι ΠΟΥ ροῖοδε οὐ μᾶθο 

. ν6 111 αἰϊχψυΐδ, 864 ἦσαν ᾳὅο, 
ὨῚ ΓΑ1|1οῦ, αιοα πυπαιᾶπι 14 σ- 
ὩΘΙ δά 1216 ἀοῤοπάδ νὰ]-᾿ 
18 δεῖ, Δα ἰυϊδηδπι δυίδηι 
ὅς Ισεο νυ]ραῖδιι δὸοῦ οἐϊὰπε 

ὩΘῺ Ῥϑενιπι δοοϑατξ δύριπ θη" 
ἕμπι. αιοὰ ξογππαθ ροχίύίδεαθ 
εἴησαν πο δὶ ἐχ ὙΠυσγάϊάθ 
οἱ Χοπορπσοηῖθ Ῥδιοά δϑογυη- 
τὰξ ὀχοπιρῖα: ν. Οτδηιπι. δΙΌΡ], 
ξ. 108. ΟΡ 8. 14. ποί, 

1οΐκ 
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τε;, ΣΩΏ. Τί δαί; μάλιςα περὶ αὐτῷν διαφέρεσϑαι; .4.4. 
ν. Πολύ γε. ΣΏ. Οὔκουν οἶμαί γε πώποτέ σε ἰδεῖν οὐδ᾽ ἀ- 

. κοῦσαι σφόδρ᾽ οὕτω διαφερομένους ἀνθρώπους περὲὶ ὕγιει- 

γῶν καὶ μὴ, ὥστε διὰ ταῦτα μάχεσθαί τε καὶ ἀποκειννύναι 

ε. ἀλλήλους. .44.. Οὐ δῆτα. ΣΩ. ᾿Αλλὰ περὸ τῶν δικαίων 

καὶ ἀδίκων ἔγωγε οἶδ᾽ ὅτι, καὶ εἰ μὴ ἑώρακας, ἀκήκοας 

γοῦν ἄλλων τε παλλῶν καὶ “Ομήρου" καὶ ᾿Οδυσσείας γὰρ 

καὶ ᾿Ιλιάδος ἀκήκοας ". «4.4. Πάντως δήπου, οὡ Σώκχρα- 

ἁ, τες. ΣΏ. Οὐκοῦν ταῦτα ποιήματά ἔξει περὺ διαφορᾶς δι- 

καίων τε καὶ ἀδίκων; «ΑΑ. Ναί. ΣΙΏ. Καὶ αἷ μάχαι γε 

καὶ οἱ ϑάνατοι διὰ ταύτην τὴν διαφορὰν τοῖς τε ᾿αἰχαιοῖς 

καὶ τοῖς ἄλλοις Τρωσὶν ἐγένοντο ὅ,. καὶ τοῖς μνηςῆρσι τοῖς 

τῆς ΙΠηνελόπης καὶ τῷ Ὀδυσσεῖ. .4.4. ᾿4ληϑῆ λέγεις. ΣΩ. 

4. Οἶμαι δὲ καὺ τοῖς ἐν Τανάγρᾳ " ᾿Αϑηναίων τὲ καὶ “Ἴαχε- 

- δαιμονίων καὶ Βοιωτῶν ἀποθανοῦσι, καὶ τοῖς ὕςερον ἐν 

Κορωνείᾳ ", ἐν οἷς καὶ ὁ σὸς πατὴρ Κλειγίᾳς ἐτελεύτησεν, 

΄ 

Ἑπεοῖπο ἄλλοις. 50] ΘΠ ΩΣ ΡοΣ- 
γτουϊδιίΐοηθ ἡδῖᾶ θεὲ πιοηαοβᾶ 
Ἰορῖῖο δίο’ οἵ ἴῃ Ῥηδθάγο ἢ. 
937. ας Ὁ81 νὰ. Ἠοϊηά. γο- 
τᾶτπι δῖα βοενδύμηϊ Ῥαγ. Η οἱ 

Ψοη. Ξ' οὐπὶ ῬτΌοΪο. Αδέϊιβ 
δυο ἴῃ ἀοἔοπἀ θη δ πἴγοαιιθ 
Ἰοςο βογιρίυγτα ἄλλοις ρθη 
Ἰυῦθηδβ θοῦ πο Θγᾶϊ 1110» 
τυπι αυᾶδ Ῥδυΐο δηὶθ μῖς [6.΄ 

7. ῥ' ΟἿ οὐπὸὶ ἢοο 
Ἷατι ΟΟΙΙΡΥΘΉΘΗΒΙΙΠΙ, 

᾿κυηῖυν 1 
᾿ τ λήλοις 

οσϑαοθιθὲ δϊοσο ξαυτοῖς. νθ 1612 
ΘΧρ ἤοδβδοῖ, χυϊηᾶπι βιηὶ ἄλ- 
λοι, ἃ αυΐδιυιδ ἀϊνογδα δεηιδηξ 
οὗ πολλοί. ᾿ 

4 ΟΡδεσνβ, αι ϊδίἐ, ποα ὧδ. 
εἰσεξ, 

9 Ψ΄ Ἰπά. ἄλλος. 

4 Ηοο δ6]απι Αἰμδηΐθη- 
δίατα, ἃρυὰ ΤΑηδρτδηι, δάνθε- 
δι18 1ΔοΘἀΔΘΠΙΟΏΪΟΒ5 ὉΓῸ ]1- 
Βοσῖδίθ Βοθοίογιιπει ῥβϑδίιπι, 
παιθηιοτδῖ Ρ]δῖο οἵἴϊδπι τῇ ΝΘ. 9- 
Χϑῆο Ὁ. 242. Ε 4τὸὸ Ὑπμογ- 
{1 ἔ, 108.) 'ποοϑπν δΔΟΟΙΡΙῖ, 
Μοηποηάτπι δυΐθη, ἀυρ]οθπι 
Ῥυβηδπι ἔμῖ56 δὰ Ἐδηδρέδα. ᾿ 

; 

1109 

Τὰ Ῥυϊοσὶ (αυδθ ΤβμοΥ ἀξάι ἴδ- 
τ δδῖ ροβίϑειου) ΝΙγγου 
ἀθ8 πιοβρυθδ ἄθνϊοιβ ΤᾺ πδ- 
στᾶσα δχριβαδῖ δὲ τ θῶ θυ 
Θχυτ; ἅ]τογὰ δὰ Οδ ΟΡ Ἦγίᾶ 
δοιπσητ αν, Ὑιά. ὙΝ 9656} 116. 
δὰ Ὠι᾽οά. 11, 82. 838. ΟΟΤΊΙ. 

5 ῬυΪδῖ βιιηῖ ΔΙ ΘΏΣΘΥ ΒΘ οΧΣ 
Βοθοιῖᾶ που ΟΟΥΟΠΘΘΙ8ὲ Ῥζοῦ- 

ἄθοθηλ οἰσοῦθε. Δ1}}08 
Ῥοδῖ Τάμπαρβγθηδθ βθδῖο, ἀυ- 
οοῖθ θὺὸ868 ΤΤοϊπι8}) πχι; 
Ομ δθοσιδᾶ οχριρηδίδ. ἀδιη- 
ἂθ ἂρυὰ (ἰογοῃϑδηι, ἃ Βοερο- 
ἴοτυπι δὲ ἘΠΒοΟΘθΏβιλδ ΕΧῚ]1- 
δυ8, ἀιιςίιΣ οἱ ΔΙΒΌΙΟΙΣΒ Θ᾽ΡδΓ- 
Ἰδηοσαπι, ᾿δἰγοο 5110 ῬΥΟΘ]1Ὸ 
νἹοίυβ ϑϑὲς οὐ διοῖοῦ δὲ ΤΕυ- 
ιογάϊάθ8 1, 113. οὰὐπὶ σμο οἔ, 
Πιοά, 12, δ. ᾿οὲ χυοβ ἰδυάδὶ 
Δ νϑθβο Ως. ΧϑηοΡρΒΟοΙ διῖθπι 
(Νίϑῃ". 83. 5.) δῆς οδδχωηϊῖδ" 
ἴδπΣ δὰ ᾿ιϑρδάθδηι, συδθ Ὅσο" 
06 Οοτοηθᾶπιὶ :ωθ5. Ηρῖιοο- 
πθπὶ δὲ Ομδογοηθᾶπι δῖα δϑν 
ΔΟΟΙ41666 8οΥλδὶξ, (ν. δία. 11 
285.}. -- Εος οἰϊαπλ ἠοῖδη- 
ἀυπὶ ν᾽ θῖν, Ῥτδορ ΟΘΣ ΠΩ ΠΏ ΘΩι 
ἐν, ποπυ δι Ἰοοοόγαηι. Δ6161- 

ἴδη;,- τὴν περέχωρον εἰφοιίβιοδξθ, 
ν. 

- 



ΠΡΩ͂ΤΟΣ. 

οὐδὲ περὶ δνὸς ἄλλου ἡ διαφορὰ ἤ. περὶ τοῦ δικαίου τε 
καὶ ἀδίκου τοὺς θανάτους καὶ τὰς μάχας πεποίηκεν ὁ, ἡ 
γάρ; 41. ᾿Αληϑῆ λέγεις.  ΣΩ.. Τούτους οὖν φῶμεν ἐπί- ξ, 
ςασϑαι περὶ. ὧν οὕτω σφόδρα διαφέρονται, ὥστε ἀμφισβηὶ 
τοῦντες ἀλλήλοις τὰ ἔσχατα. σφᾶς αὐτοὺς ἐργάζονται; 4.4, 
Οὐ φαίνεταί γε, ΣΏ, Οὐκοῦν εἰς τοὺς τοιούτους διδασκά- 19 
λους ἀκαφέρεις, οὗς ὁμολογεῖς αὐτὸς 1 μὴ εἰδέναι; «4. 
ἼἜοικα. ΖΣΏ. ἸΠῶς οὖν εἶκός σε εἰδέναι τὰ δίκαια καὶ τὰ 
ἄδικα, περὲὶ ὧν οὕτω πλὰνᾷ, καὶ οὔτε μαϑὼν φαίνει παρ᾽ 
οὐδενὸς, οὔτε αὐτὸς ἐξευρών; 414. ᾿Εκ μὲν ὧν σὺ λέγεις 
οὐχ εἰχός. ΣΏ. Ὁρᾷς αὖ τοῦϑ' ὡς οὐ καλῶς εἶπες, ὦ ̓ 4}.- ". 

κιβιάδη. «4.4. Τὸ ποῖον; Σ.Ώ. “Οτὶ ἐμὲ φὴς ταῦτα λέγειν. 
“1... Τί δαῖ; οὐ σὺ λέγεις, ὡς ἐγὼ οὐδὲν ἐπίξαμαι ἃ περὸ' 
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ν, υκ. δά Τῆυς. 4, 100. 
ΟΘΟΤΊΤΖΔΖ. - 

6 δ: οοἀά. ΟἸδεῖ.. Και, ὕἴ 6. 
4.08 πο 16. ογρίϊπιοϑ νο- 
ΟδΥΘ 80] 6 πλι8 σιοα τ 118 Πιθ 1.» 
051 δ'ηϊ οθϑίθγιδ: δτ ΘΟΥ πὶ 
τη αούπι 4080 π6ρ6]1ρΘη 1 ἃ 
δου ΩΣ τ ῬΆΓΘΙΘ δοὶϑῖ, ρϑτ- 
ταῖδ ἴθ Π156 ΄συοαιθ. οὔθ. 
ἀυτιίυν: δεαὰ χυοα δηξαυ!οῦδδ 
ἔθεθ Ἰθοϊλοθα 11} δα 6 ηξ 
ἂς τγᾶγὶιδ 18168 σι]88 διδιξτῖο 
ὉρΥΣρϑυα ἀδθοηῖυσ. [18. 
4ὺ6 ἢϊο συοσὰθ Ὡοὰ ἀπδ118- 
νι ΘΟΠΟΏΘαι, 4186 1}|6- 
χυτὰ διιοίογὶιδῖθ τέσ, νὰ]- 
βαϊλθ οὐδὲ π. ὃ. ἄλλου διαφο- 
ἂν --- πεποιηκέναι Ῥταθξοσεθ. 

Ουῖρρϑ δῆς ΔΥΡΙΟΥ 6880 
6}..8,. οἱ Ῥοϑὲ 1] οἶμαι 86Γ- 
το Οδ]χυιδ δρέῖϊου νἀ δεθίυγ. 
5941 πο πλΐηι8 66 Βαδοὲ 
τϑοῖυϑ δἴΐδηι, τηαχὶπῖθ 1 101. 
ἴοῦὶ ἃ νϑῦρο οἶμαι ἐπίθγνδ]]ο. 
οοθάϊε χιοὰ ἔοτπιυ]α ἢ γάρ; 

Τϑοῖο ἔθγθ 8ΘΥΠΊΟΩ 8110] ΟἹ 17 ὁ 
εἰουϊ δυρτγα 14. ". ᾿Αλλὰ μὴν τὸ 
γε πρὸ τούτου παῖς ἦσθα. ἦ γάρ; 
βούμηοπὶ, ορῆσυο, συ]18 685. 
8ϑὲ, οἶμαί σε τότε γενέσθαι παῖ- 
δα, ποῦ το. Αγρμα Ῥσοοίιηι 
αυϊάοπι Ῥότρεχδπι Ρδτμι σὶδ 
δδὲ υἴγαιθ Ἰϑοῖϊο, διαφορὰ 

᾿(εἷο δί:ὴθ διείξουϊο) -- ποποιη- 

κέναι: Θ᾽ σοηξον δϑυηάϑδια ἴπ 
ςοπιπιθηϊδσῖο Ὁ. 214. 1, ἦ -- 
40. -- Ἐ]υβἄδπι σοτπηπιθηίαϊο- 
σὶδ διιϊδηι πιδ͵ογοϑ δἱϊᾶπι ἴ11}.-᾿ 
858 ΔἸ1χυδᾶδ πιϑοῦδθο : μαρθὲ 
᾿ϑηΐπι χαὸ τοῖς ὕςερον ἐν Κορω- 
γείς συμβᾶσιν ὅτε καὶ ὅ 
σὸς πατήρ ---ἰ χυδθ οὐπιὶ χα ]}- 
4υᾶ «οτδίοηθ 010 πηοᾶο 

᾿οοδυηῖ: ἴὰπὶ ἴῃ 8644. τὰ ἔσ- 
χατα, τῶν κακῶν ἐργάζονται 
οταϊδοῖβ ἢ18 σφᾶς αὔϊους, ατο " 
δοοιιϑδίίνο, ΟΔΥΘΓΘ ΒΘΙΙΠΟ ΟΣ ᾽ 
Ῥοϊοβῖ, Αἴχυθ Βυ͵υβ ἔδγιδθ 
8116 ἔθγθ ᾿Ἰδοθιῶιδ δριιὰ Ουϑι- 
σξϑιιπι ΒΘ ἰκθευσηαιιθ σΟρ 6. 
δοθηάδ. ΝΝ “ 
1 1110, οὐδὲ περὶ ἑνός, οὔ- 

δδγνθηΐ Πτόοπθ8) μη ἰοχαθπ-. 
ἀϊ ἔστηδιπι οὐτπὶ Πλ8]ΟΥΘ ΥἹ Πθ- 
δανιαϊ ροηὶ Ἰοοσ δυυ8 περὶ 
οὐδενός, 5ουξ δἴῃθ᾽ ργδθροϑβι- 
Ὥοπθ οὐδὲ εἷς Ιοοο νυϊραγι 
«οὐδείς. Αἰγυθ 8ὲς Θἴἶδηι 125 
ἔτα Δ1. 9, οὐδ᾽ ἂν ἑνί, δὲ 37. 6. 
μηδὲ ὑπὸ μιᾶς. Ὑιά. δὰ 6- 
ταοδῖη. Μ|ιά. 32. Ν 

1 (οἷο. εἰ ὕδη. ἢ" αὐτούς: 
ᾳυσὰ δίς, ορίῃοξ, ργϑθϑίδῖ. 

8 γαοτιδοιητά πᾶδο δογρίιρα 
“ἴδ 5 ΠΟΙ πἰ 51 1Π ἀυσθυβ γ6- 

δεὶα σϑῖ' οοὐά. γεη, 42 οἔ 
ατὲε. Ἡ. ΟΟοιοτὶ οἴμδϑϑ νεῖ 

12 ἐγὼ 



(32 ΜΑΚΙΒΙΑ͂ΔΗΣ 
τῶν δικαίων καὶ ἀδίκων; ΣΏ. Οὐ μέντο. ΑΙ. "4λλ᾽ ἐγώ; 

ε. ΣΩ. Ναί. ΑΑ. Πῶς δή; ΣΩ. Ὧδε εἴσει. ἐάν σε ἔρωμαι 
τὸ ἕν καὶ τὰ δυο, πότερα πλείω ἐςὶ, φήσεις ὅτε τὰ δύο; 

Δ. Ἔγωγε. ΣΏ. πόσῳ; 414. Ἔνί, ΣΩ. Πότερος οὖν 

ἡμῶν ὃ λέγων ὅτι τὰ δύο τοῦ ἑνὸς ἑνὶ ηλείω; 414. ᾿Εγώ. 
ΣΏ. Οὐκοῦν ἐγὼ μὲν ἠρώτων, σὺ δὲ ἀπεκρίνου; .4.4. Ναί. 

ΣΩ. Περὶ δὴ τούτων μῶν ἐγὼ- φαίνομαι λέγων, ὃ ἐρωτῶν, μὴ 

ἀ, ἢ σὺ; δ' ἀποκρινόμενος; 4.4, ᾿Εγώ. ΣΩ. Τί δ᾽, ἄν ἐγὼ 
μὲν ἔρωμαι ποῖα γράμματα Σωκράτους ὃ, ἡ δὲ εἴπῃς, πό- 
τερος ὁ λέγων; Δ. Ἐγώ. ΣΩ. Ἴθι δὴ, ἑνὸ λόγῳ εἰπέ" 
ὅταν ἐρώτησίς τε καὶ ἀπόκρισις γίγνηται, πότερος ὃ λέγων, 
ὅ ἐρωτῶν ἢ ὃ ἀποκρινόμενος; «4.41. Ὃ ἀποκρινόμενος, ἔμοιγε 

8. δοκεῖ, ὦ Σώκρατες. ᾿᾿.Σ.2. Οὐκοῦν ἄρτι διαπαντὸς ἐγὼ μὲν 
ἢ " ὃ ἐρωτῶν; ΑΔ. Ναί. Σ.Ώ. Σὺ δὲ ὃ ἀποκρινόμενος; 

ἐν ΔΑ. Πάνυ γε, ΣΙΏ. Τί οὖν; τὰ λεχϑέντα πότερος ἡμῶν 
εἴρηκε; «4.4. Φαίνομαι μὲν, ὦ Σώκρατες, ἐκ τῶν ὡμολογη- 

20 μένων ἐγώ. Σ.Ώ. Οὐκοῦν ἐλέχϑη, ὅτι περὶ δικαίων καὶ ἀδί- 
κῶν ᾿Αλκιβιάδης ' ὃ καλὸς ὁ Κλεινίου οὐκ ἐπίξαιτο, οἴοιτο 

ι δὲ, καὶ μέλλοι εἰς ἐκκλησίαν ἐλϑὼν συμβουλεύσειν ᾿,4ϑηναί- 
οιἰς περὺ ὧν οὐδὲν ᾿ οἶδεν; οὐ ταῦτ᾽ ἦν; «4.4. Φαίνεται. 

ἐγὼ οὐ συνεπίςαμαε νοὶ. ἔτι υΐ- 
Ὀμ8 ορίιπι!, ἐγὼ συνεπίξαμοι. 

53 γυϊρο ἐρωτῶ καὶ ποῖα γ. 
Σ. Ἑϊοῖηιι8 ομπν δὸχρϑοσι 1ἴᾶ,: 
φμοῖ “πὸ ἐπ ϑοογαξο ἐϊεέθ- 
γα6, 0} ]θιθγδοιοσ ἰηάθ δὲ 
ΟΧ πηοϊοθδῖο 1110 καί Τοῃίθοϊῖ 
Ἰερθηάυπι πόσα καὶ ποῖα. Οἰιδθ 
Θηιθηάαῖϊο ἕδη το σογὶᾶ 
ἦδλτα οϊπι νῖβδα δδὲ Ἷο]αῖο 1ο- 
οο ξϑυίηο ἴὼ ΧοηοΡ, Μϑα. 
4, ἦ, 1. οἷον περὶ γραμμάτων, 
ἐάν τις ἔρηταί σε, πόσα καὶ 
σεοῖα Σωκράτους ἐςίν. δὰ σὰπὶ 
ἴῃ. οοὐᾷ. ἰσῃρθ ῥ]υγῖπιῖδ Πο- 
ἀϊο γορθϑεΐυηι δῖ ἐρῶ καὶ ποῖα;. 
ζηΔΩϊξεϑίαπι θδῖ, νυϊραῖδπηι, 
ἐρωτῶ καὶ π, αυδὰλ Ῥτδοροιξ 

ο18]. οἱ θη. 2΄. Πυήι8 6580 
᾿Θπιθη ἀδιϊσῃθηι: θὲ πλ8] πὶ αυΐ- 
ἄἀθπι 1114πὶ|: σοη]υποξίνιαι ΘΏ1ΠῈ 
δοτῖβῖι ϑὲ βου ϑηϊ άζπι ὩΘΧιΙδ 

᾿ χθαιτϊ δὲ ῥγοχίπιπι εἴπῃς. 
ἴϊδαια ΒΘΚΙκοχ 14 ϑδ]ῖεσα χυοὰ “περὶ δ. κι α. ὅτε ᾿ἄλχιβ. 

δΒίησ οἵ οχ οὐ] δίϊοθ ]οοὶ 
ΧΟπορΒοηῖοι οϑγ δ᾽ πιεῖ ἣΐ, 
ἔρωμαι ποῖα, τεροδιῖ, Νεχυθ 
εβρο δὲο ὩὨΘῺ ΘΟΠίΘὨ8 " 6558 
ν᾿]. Ουδηηιδηι ἔθγθ Ῥογ- 
διδδιιι ταΐῇξ 8}, νϑζᾶπι δβοσῖ- 
Ρίυγδην ἔρωμαε πόσα καὶ ποῖα 
γ. Ὀ1δεῖδαι 18πι Ο]1πὶ τι 11}8- 
ἴδπι ἔμῖ696 : ἔρωμαι, πόσα ζ: 
φιοά τ᾿ δι οοα. Βάρισε ΕἸ- 
οἵμ8, εἴ ἐρῶ καὶ ποῖα γ., αυοὰ 
ϑδῖ 1 οθίθε]β. 

4 δὶς ρζὸ νυΐρι ἦν ΒΘ. εχ 
π188.: συοα Ὠυ)ς 144}6 ΘΧΘι- 
Ῥίυπι δοοϑάϊι 118 ἀθ χυῖριϑ 
νιὰ, Ηρδιηά, δά Ῥχοίῖίαρ. 5. 
ΟΒοΟτΟΡ. δΡ. Βεκίκ. 'π [ηἀ. 
Ῥ. 1379. ποϑ 15 Οτδηιπ. ἄτη]. 
δ; 108. Ρ. 552. ῃοῖ. -- Ρῖο 
ἐαπαντὸς ΟἸδΥκ. δῖ, ἡ θη, Ρ}]6- 

ὯΘ διὰ παντὸς τὸῦ λόγου. 

1 ΟἸασῖς, γαῖ, ὕϑη. ἐλέχϑη 

3 Η:»- 

4 



. ΠΡΩΤΟΣ. 6 138. 
ΣῺ. Τὸ τοῦ. Ἐὐριπίδου ". ἄρα συμβαΐνει, αὐ ᾿Αλακιβιάδὴ Ἡ. 
σοῦ. τάδε κινδυγεύεις, ἀλλ᾽ οὐκ ἐμοῦ, ἀκηκρέναι" οὐδ᾽. ἐμώ 
εἶμι ὁ ταῦτα λέγων, ἀλλὰ σύ" ἐμὲ δὲ αἰτιᾷ μάτην. καὶ μέν- 
κου καὶ εὖ λέγεις δ. μανικὸν γὰρ ἐν νῷ ἔχεις ἐπιχείρημα, 
ἐπιχειρεῖν, ὦ βέλτίςε, διδάσκειν ἃ οὐκ σἶσϑα, ἀμελήσας μαν- 
ϑάνειν. ΑΙΑ͂. Οἶμαι μὲν, ὦ Σώχρατες, ὀλιγάκις ᾿᾿ϑηναίους ο. 
βουλεύεσϑαι καὶ τοὺς ἄλλους “Ἑλληνᾳς, πότερα δικαιότερα. 
ἢ ἀδικώτερα. τὰ μὲν χὰρ τοιαῦτα ἡγοῦνται δῆλα εἶναι, 
ἐάσαντες οὖν περὶ αὐτῶν σκοποῦσιν, ὁπότερα συνοίσει πρώ- 
ξασιν. οὐ γὰρ ταυτὰ, -οἶμαι, ἐςὶ τά τε’ δίκαια καὶ τὰ συμ- 
φέροντα ἀλλὰ πολλοῖς, δὴ ἐλυσιτέλησεν ἀδικήσαι μεχάλα 
ἀδικήματα, καὶ ἑτέροις γε, οἶμαι, δίκαια ἐρχασαμέϑοις οὐ - 
ξυνήνεγκε. ΙΣΘ. Τί οὖν; εἰ ὅτι μάλιςα ἕτερα μὲν τὰ δί- 21 
καια τυγχώγει ὄντα, ἕτερα δὲ τὰ συμφέροντα, οὔτι που " 
αὖ σὺ οἴει ταῦτ᾽ εἰδέναι .ἃ συμφέρει τοῖς ἀνθρώποις, καὶ 
διότι; .4.4, Τί γὰρ κωλύει, εὖ Σώκρατες; εἴ μή με αὖ “΄ 

“δ ΗΙρραὶ, ν. 852.: Σοῦ τάδ᾽, ιῖ8 νοτρὶς (ρ. 293.).: “προσκεῖ- 
οὔκ. ἐμοῦ κλύεις, Ουᾶθ νεῖθᾶὰ μενον δὲ τούτοις καὶ τὸ εὖ λέ- 
ληΐκα φιοῆυθ 5. 23. ἐπ δμΐαιο εἰς μέγνυσι τὸν ἔπαιμον ἔμμε-- 
Πιαθεῖ, οὐπὶ ἀϊολῖ, καὶ ὧν μὴ ἀῶς τῷ ψόγῳ. ἘΠπ εἴα Ετοὶ- 
αὐτὸς σὺ σαυτοῦ ἀκούσῃς --- ἀλ- πιυδ: τι ἐβξο δαέε, «φἀ ἔξω 
λῳ λέγοντι μὴ πιςεύσῃς. εἰἐξχιεεῖς τὴῆσ αμΐεπι ἔσισένα 
ΠΡ ᾿ αεοςζᾶα. ΕἘδ 'ργοβεεέσ δόπδ 
53 Ψεῖθα βᾶθα δῖος δβογιρίδς αἰἴεΐφ. μχγίοσιπι ἐπὶπι οἷς. 

Δαὶ μέντοι εὖ λέγεις, ΑἸοϊδιδαι 
᾿ς σι Ϊὸ ταρδυμηῖς. ΑἸίθκαπι 

καί Βο, διιοϊογιῖδίρ οοὐάᾷ. οΡ- 
τἰπιοὰὰ Θὲ Ῥιοοὶι δαάάιάιϊ. 
96 δΔρροῃθηῃάᾶ .δυμὲὶ γϑυθδ 
ΟἸγιριοάοτι δὰ Ἀ. 1.,) φυ- 
Ὀϊι5 ἀμογιπι Νθο -Β]δξοῃοο- 
τυσι τηϊογργαῖιι ἀθ ᾿θοῦθαπι 
δοηἰθη1188 πιϑηϊοζαῖ, Τὸ 8 
λέγεις ὃ μὲν “ημόκριτος ἐπί-- 
πλὴν» Χνᾶ, διότε μετρούμενον τ 
ὄνομα αὐτοῦ χνά (651) ποιεῖ, 
ὡς ἀπὸ Σωχράτους ἐκδέχεται, 
δὲ Δαμάσκιος ὡς ἀπὸ ᾿Αλχιβια- 
δου. καὶ ἄμεινον τὸ δεύτερον. 
Ἰδπιδβοῖ8 δδι18 Ὡοΐα: νὶἱά, 
ΔΌτ, ἴο. 13. Ῥ. 184.: ἀθ Ὠ6- 

τη οοσῖῖο, Του ρτηῖ ἀΘαιδΠξις υἱὰ, 
Ογϑυζοῦ. Ῥγοοόραπι, δὰ Ῥχσοοῖ. 
Ῥν. ΣΙΝ.) Βείογεοιι γυδῖξουμδπι 
δοἷδπις δίθσιυδ υἱ ντάδίιν Ῥκοσ- 
8.6 Ἰρίδειδ, δϑχιΐς Ῥσοοΐυδ᾽ 

! 

Ὕδεδτὰ δυΐθηι Ὁ86888 ἤδηο Γᾶ- 
Βόηθα ἦθ 60 δ616} πιοηϊίδ 
ὭθιΟ ορίδος ἀυδειδυϊι, Νϑμπλ 
ΔΑΒΘΏΒΏΙ ΔΙ ΊΘΥῖι8 ΠΘ6Π116 ῬᾶΓ- 
ἄἄουϊαθ καὶ 'μόέντοε χτϑθοῖθ ἰῃάυ- 
ουπῖ, θυ ατ80 δϑαυυηῖας ΄ 

γικὸν γὰρ κι τ. δ. υῖς τὸ- 
δροηθθηῖ, ((ὐοηῖτδ Ὀθγαυδηλ 

, ξἰδῖδ μος Αἰοιδιδαξ ἐὰ 86 
ἦρϑο μάιοξαπι ᾿κίπλτι ἰδ δὲ 
οοὔᾶϊοϑ9ῳ ἀθι ρσγορδὶ οἱϊδηι. 

Καὶ μέντοι Δυΐθπι 146πὶ 6880 
αυοά ΑἸϊδ48. καὶ μὴν ἀοσθθὶξ 1]- 
Ἰυὰ Οὐ μέντοι ἀλλὰ (νὶά. 1π4.}) 
συοά δοάθεηι δθηδιι. αιοὸ Οὗ 
μὴν ἀλλά υδυτραῖατ. ΑΠογυτα 
διΐαπι καί 1ἰὰ :π|6}]Προπάπηι 

᾿Θδῖ: 9 Γι πος 1618. που Θβο: 
οὶ φεοίθοϊῖο γεοξθ φιμοφμθ ἀϊ- 
οἶδ." 

ι Ψ. [πά᾿ ἴω οὔτι. 

2 Ὅφθό 



ΔΑΚΙΒΙΑΔΗΣ 
». ἐρήσει, παρ" ὅτου ὅμαϑϑον, ἢ ὅπως αὐνὸς εὗρον. Σ.Ώ. Οἷον 
τοῦτο ποιεῖς. εὖ τι μὴ ὀρϑῶς λέγεις, τυγχάνει δὲ δυνατὸν ὄν 
ἀποδεῖξαι διὴ οὗπερ καὶ τὸ πρότερον λόγου, οἴει δὴ καέν᾽ 
ἄττα δεῖν ἀκούειν ἀποδείξεις τε ἑτέρας, ὡς τῶν προτέρων 
οἷον σχευαρίων κατατετριμμένων, ᾿καὶ οὐκέτ᾽ ἄν σὺ αὐτὰ 
᾿ἀμπίσχοιο, εἰ μή "τίς σοι τεχμήρισν καϑαρὸν καὶ ἄχραντον 

ο. οἴσει ὅ; ἐγὼ δὲ χαίρειν ἐάσας τὰς σὰς προδρομὰς ὅ τοῦμι 
λόγου, οὐδὲν: ἧττον ἐρήσομαι πόϑεν μαϑὼν αὖ τὰ συμφέ.- 
ροντὰ ἐπίςασαι 5, -καὶ ὅστις ἐξὶν ὃ διδάσκαλος, καὶ πάντα 

ἐκεῖνα τὰ πρότερον ἐρωτῶ μιᾷ ἐρωτήσει. ἀλλὰ γὰρ δῆλον 
ὡς εἷς ταυτὸν ἥξεις, καὶ οὐχ ἕξεις ἀποδεῖξαι, οὔϑ᾽ ὡς ἔξευ-: 

᾿Ὡ2ρὼν οἶσϑα τὰ συμφέροντα, οὔϑ᾽ ὡς μαϑῶν. ἐπειδὴ δὲ τρυ- 
φᾷς, καὶ οὐχέτ᾽ ἂν ἡδέως τοῦ αὐτοῦ γεύσαιο λόγον, τοῦτο "ἃ 

. μὲν ἐῶ χαίρειν, εἴτε οἶσϑα, εἴτε μὴ, τὰ “4ϑηναίοις συμφέ- 
᾿ς θοντα" πότερον δὲ ταυτά ἔξι δίκαιά τε καὶ συμφέροντα, ἢ 

ἕτερα, τί οὐκ ἀπέδειξας 5; εἰ μὲν βούλει, ἐρωτῶν με, ὥσπερ 
“΄ 
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5 Ὧθ νοοῦ τὰ σκευάρια δὰ 
δΔρΡρδγδίιτι νϑϑιδυῖπι Β1ς 5Ρ6- 
οἴδῃῖθ Θ6Ὶ ἀπ ᾿ηάϊοθ. [Ιϑροχκ 
Ἀιΐθιθ ΟΥΔΙΪΟΣ 8 ἴθ 60 θ8ὲ 
αυοὰ οὗ ΣΠἸᾶῃ σομρΡΑγδΕο- 
Ὥδηι ᾿ρ8: τεκμηρέῳ οπιηΐα ͵Ὡ- 
δΒυπῖυν σιδο δὰ νοδιϊπλθηϊμην 
δρθοίϊδηϊ, [Ι͂Σ6δχὲ. ϑἵδι χϑοῖθ θὲ 
δΔοοθῖθ Βοος ἤθγοῖ: ἴδυβϑῃ Ὀγδθ- 
ξοεθη πὶ ϊο ἄποο γδὶϊο- 
πϑλ Αδιὶ χα 9 Ετϊοξαὶ 1Γ8}8» 
Ὧομθ, φως φιζάϊστγε ἔπε τι 
απιρίζε ἡπάμαγ δ, τσὶ φαΐ 
αἰϊμα σωξαάαπι ριεντη ἐποπια» 
Ἄεμίαξωπισιιο α βετ αν κϑαὶθ 60}- 
Ἰεριῖ, οὑπὶ 1 δβι0 694, νο- 
οϑπὶ τεκμήριον ποτὶ Ἠδυΐδ80, 

. φδῆλαμθ πἱ Εἰ οϑεθπλα οἰϊοῖθην 
ὅδη οοϑηδοῖ. ΝοΏ ἰἀπυθιν {8 
2111 θβῖ βοῃῖθημδ, σχευάρῤιο 
λητο!Π σοη ιν Ρο., αυο 
διδυλταδῆοα σδιοῦθ ὯΘ ἢθεὲ 
αυϊάθεᾳ σοοὶθ Ροίθβῖ. 864 8:0- 
τ ἢ δου ΟΣΡμ6 οι γ8}9 
ὨΦἴΣΩ 8196 διιθεϊδηῖινο Ῥο- 
δἰτιιι θεῖ, καινὰ ἄττα ἀπο- 
δείξεις τε ἑτέρας, ῬΓΟΠΟΏΛΘΏ- 
η16. 
οϑάθημα ἢδθο, ὡς τῶν προτέ- 
οὼν κατατετιριμμένων, Ἰΐδνγιιπι 
Ὠθυΐτο σΘΏΘΣΘ Ῥγοϊδίιτῃ θεῖ, 

( 

Ιδοεῖθ 288 

οὐ γχοξοσιυσ δεῖ Σῖθι. 

αὖτά - ἔα δθο οἰΐδπι καϑαρὸν 
ναὶ ἄχραντον τοοῖθ δἷπ δβδιν- 
εἰαπεῖνο ῃἔδειπίθο: Σάσηο ε6- 
βαμῖῖμβ ἤοο Ῥδοῖσ νῶγδα δὲ 
νοϑιϊπιθηῖεπι 5ρϑοίδιῖα (ἀμ- 
πίσχοιο. ψωϑαρόν, ἄχραντον) 
νο]υῖ ᾿ὰ πχθάϊο δ δΡΘηδδ διιηῖ, 

. 4ιδπι δὲ δυῖ τεκμήριον ἂμὶ 
σκευάριον (πᾶπιὶ θα ααραυθ 
ξυαδτυηῖ ἀλ ἔσρόοσθ 0 ν6}] 61) 

το 6686]. 

, 8 Θόῆον Ζροῦ ἥ ἐξιν ὅταν 
ἐν πολέμῳ ἀαταλάβῃ τις φρου- 
οἷον, ἐξ οὗ δύναται ἀσφαλῶς 
πολεμεῖν. 

4 (οὐδ, πᾶ, εἰ Ῥὰας. Ὁ 
ἐπίςαι, ὑπο θοὸς σογυδοδου δι 
Ὡδίυπι αυρά Βαδοηῖ γοϑαοῖ 
ΣΣ ἐπίςαο. 864 "μὰ εεἰ 
ἐπίςα, ἀθ ἀνὰ ἔογηδ νἱὰ, δά 
ϑορᾷ. Ῥμξοοι, 798. 

1 (Ἰάγῖς. γαῖ. θη, τοῦτον, 
ἸΏΒ 6.9. τοῦτρ ἀρθοῖδὲ δὰ 
δοαιθηῖ,. 

8 Ἡ. 6. δος τεῖπὸὶ ἀδιιοι- 
εἰγδῖο; ν, δὰ. θη, 30. ποῦ. 

«δ. “- Μοχ δὰ εἰ δὲ να. 1ωσ. 

ἴῃ Εἰ. 
5. Θ0Η]οῖ- 
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ἐγὼ δέ" ἐδ δὲ, καὶ αὐτὸς ὃπὶ σεαυτοῦ. λόγῳ διέβελδε. «ἀν1.. 
.4λλ᾽ δὺκ οἶδα, εἰ οἷόστ᾽ ἄν εἴην, ὦ΄ Σώκρατες, πρὸς σὲ ὃ. 
διελθεῖν. ΣΏ. ᾿4λλ᾽; ὠγαϑὲ, ἐμὲ ἐκκλησίαν νόμισου καὶ 
δῆμον" καὶ ἐκεῖ. τοί σε δεήσει ἕνα ἕκαςον πείθειν δ. ἦ γάρ; 
.4.42. Ναί. ΣΏ. Οὐκοῦν τοῦ αὐτοῦ ἕνα τὲ οἷόντε εἶναι «... 
κατὰ μόνας πείθειν καὶ ξυμπόλλους, περὶ ὧν ἄν εἰδῇ; ὥσπεῳ 
ὁ -γραμματιξὴς ἕνα τέ που πείϑει περὶ γραμμάτων καὶ πολι... 

᾿λούς. ΑΜ. Ναί. ΣΩ. 4ρ᾽ οὖν " χαὶ περὲ ἀριϑμοῦ ὃ' 
αὐτὸς ἕγὰ τε καὶ πολλοὺς πείσει; “44. Ναί. Σ,Ώ. Οὗτος. 
δ᾽ ἔξαε ὃ εἰδὼς, δ 'ἀριϑμητικός; Α“ Πάνυ γε. ΣΏΩ. Οὐ-' 
κοῦν χαὶ ὀὺ ἅπερ καὶ. ἐτολλοὺς οἷόστε πέίϑειν εἶ, ταὐτὰ καὶ ἀ: 
ἕνα; “114. Εἰκός γε. ΣΙ. Ἔςι δὲ ταῦτα δηλονότι ἃ οἷ- 
σϑα; «144. Ναί. ΣΏ. "ἄλλο τε οὖν ἑοσοῦτον μόνον δια». 

φέρεε τοῦ ἐν τῷ δήμῳ' ῥήτορος ὅ ἐν τῇ τοιζδε ξυνουσίᾳ,. 
ὅτε ὃ μὲν ἀθρόους πείϑει τὰ αὐτὰ, ὁ δὲ καϑ᾽ ἕνα; 4.4. 
ΧΚινδυϑεύει. ΣΏΩ. 1Ιϑὲ νῦν, ἐπειδὴ τοῦ αὐτοῦ φαίνεται πολ’- 28 
λούς τε καὶ ἕνα πείθειν, ἐν ἐμοὶ ἐμμελέτησον ἦ καὶ ἐπιχεξ- 
ρῆσον ἐπιδεῖξαι, ὡς τὸ δίκαιον ἐνίοτε οὐ ξυμφέρει. .4.Δ..: 
“Ὑβριςὴς εἢ, ὦ Σώκρατες. ΣΏ. Νῦν γοῦν ὑφ᾽ ὕβρεως μέλ: ᾿ 
λὼ σὲ πείϑειν Ταναντία οΐς σὺ ἐμὲ οὐκ ἐθέλεις. .44. .4ἔγε 
δή. ΣΏ, ᾿Αποκρίνου' μόνον τὰ ἐρωτώμενα. “1.4. Μή" ἀλ- Ὦι 
λὰ σὺ αὐτὸς λέγε. ΣΩ. Τί δαί "; οὐχ ὅτι μάλιςα βούλει 
πεισϑῆνγαι; “1.4. Πάντως δήπου. «Σιἴ2Ζ. Οὐκοῦν εἰ λέγξις ὅτι 
ταῦϑ᾽ οὕτως ἔχει, μάλις" ἄν εἴης πεχεισμένὸς. «4.4. "ἔμοιγε 
δοκεῖ. ΣιΏ.. ᾿Δποκρίνου δή ". καὶ ἐὰν μὴ αὐτὸς σὺ σαυτοῦ «.. 

.8 ΘΟΒΙΊΡΙΘΥΙΏΔΟΠΟΥ Θηλθηςἶδ).- 
ἄυπι σθηβϑὲ ἔν ἕκαςον: αυο- 

" ὩΙΔῚ ΤΌΣΡΔΙΙΣ δᾶ Δ] ασιιδἢ- 
. ἴμαι ὀρῬοβῖῆσ, νούδθιο ἕνα οἱ 

Ηῖο, ουδὲ ἀθ ογιπὲδιεϊ, οἷ νοΐ, 
ΒΡῈ ἂθ “πο, υδιγρᾶῖο, ΜΊΗΣ 
ἰΔιῦθη πᾶσ Οὔ βθγνδίομθ 1050 
Βουϊ ρου ϑπλθλάδυι νἹ ἀδίιν, αι 
επορ ρϑηϊιβ μἰς ἕγα ἕκαςυν ρο-. 
δ Ὁτο ἅπαντας. 

4' (υπι Β6, ορίϊπιοδβ δθαμθη- 
ἄοβ Ῥιιΐίανὶ : σαιδησχυδηι νὰ} 58" 
τὰπι “4ρ᾽ οὐ ρτοθιυ ἰδ ὁδῖ, 
γι, δὰ ΝΜ ῃ. 21. ποῖ, ή. 

. για, ἔχουκειπι δὰ ἢ. Δ]. 
ῬΙΟΥΘΩΣ. - - 

᾿ Ῥτο χγαί. 

8 Ηδηο ξοτπχδῖα Βἷο ριᾶδ- ἡ 
Ὅϑοηῖ Μιπά. ν,ϑωϑθιὶ αἰ Σ, ἃ]. 
Νδην ΟΙάτκ. Ὗαῖ. οϑῖ, ἀδηὶ τέ 
δ᾽ οὐ -ἰ 

5 Ἡις ἴοοιδ δδὲ δρ: ϑῖοθ: 
. 122. ἀβδαυθ9 δὰ συμφέροντα 
στιν. "ἔοικε (8. 26.). ΟυδθῚὈι 
νατίδηῖ Ἰοοϊομοδ, 66 118 δὲ νθ- 
ΤΌΘ νοὶ βδ᾽ ἴδηι 4]1ου}8 τ10- 
τ ΘΙ βυηξ, δ ἴρϑᾶ ἰοὺ πιὸ. 
Ὡοδίπαι5, σοίογαβ πο ΔΡΡΟΙΘ- 
τ μΙδοθῖ. 23. 5. ῥτὸ οἴομαι --- 

ΐ, νοουΐδ εἰ οτλ658; Ῥσὸ ὦμο- 
γεις “-- ὑμολογεῖς. 25. ο. ἀ.. 

Τὴν ἄρα ---, Πάνυ 
γε. Ὁ. ἀ. 26. ἃ. ὑτὸ' σὐκοῦν 

εὐδαΐ- 

οἶμαι. 2λ. ς. ἴῃ ὅρα τοίνυν εἰ. 
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ἀκούσῃς ." ὅει. τὰ δίκαια συμφέροντά ἔσιν, ἄλλῳ γε λέγοντι 
μὴ πιςεύσης. «4.4. Οὔ τοι. ἀλλ᾽ ἀποκριτέον. καὶ γὰρ οὐ- 

ἁ. δὲν οἴομαι βλαβήσεσθαι. ΣΏ. Μαντικὸς γὰρ εἶ, καί μοι 
λέγε’ τῶν δικαίων φὴς ἔνια μὲν συμφέρειν, ἔνια δ᾽ οὔ. .4.4. 
Ναὶ. ΣΙΏ. Τί δαί; τὰ μὲν καλὰ αὐτῶν εἶναε, τὰ δ᾽ οὔ; 

,ς 44, Πῶς τοῦτ᾽ ἐρωτᾷς; ΣΩ. Εἴ τις ἤδη σοι ἔδοξεν αἷ- 

9. σχρὰ μὲν δίκαια δὲ πράττειν; 44. Οὐκ ἔμοιγε. ΣΏ. ᾿Αλλὰ 
παντὰ τὰ δίκαια καὶ καλά; 414. Ναί.. ΣΩ. Τί δ᾽ αὖ τὰ 

- φαλά; πότερον πάντα ἀγαϑὰ, ἢ τὰ μὲν, τὰ δ᾽ οὔ; Α΄. 
Οἶμαι ὃ ἔγωγε, οὧ Σώκρατες, ἔγια τῶν καλῶν καχὰ εἶναε. 

24 ΣΙ. Ἢ καὶ αἴσχρὰ ἀγαϑά; 414. Ναί. ΣΩ. ᾿άρα λέγεις 
τὰ τοιάδε; οἷον, πολλοὶ ἐν πολέμῳ βοηθήσαντες ἑταίρῳ ἢ 
οἰκείῳ τραὐματῶ τε ' ἔλαβον καὶ ἀπέϑανον" οἱ δ᾽ οὐ βοη- 
ϑήσαντες, δέον, ὑγιεῖς ἀπῆλϑον. ΙΑ. Πάνυ μὲν οὖν. ΣΩ. 

Ὁ. Οὐκοῦν τὴν τοιαύτην βοήϑειαν καλὴν μὲν λέγεις κατὰ τὴν 
ἐπιχείρησιν τοῦ σῶσαι οὗς ἔδει" τοῦτο δ᾽ ἐςὶν ἀνδρία. ἢ οὔ; 

4. Ναί. ΣΩ. ΧΚακὴν δέ γε κατὰ τοὺς ϑανάτους τε καὶ 
τὰ ἕλκη. ἢ γάρ; «44. Ναί. ΣΏ. “Αρ᾽ οὖν οὐκ ἄλλο μὲν 
ἡ ἀνδρία, ἄλλο δὲ ὁ ϑάνατος; 44. ΠΠάγυ γε. Σ.Ώ. Οὐκ 
ἄρα κατὰ ταυτόν γέ ὅςι καλὸν καὶ κακὸν τὸ τοῖς φέλοις 

ο,.βοηϑεῖν. «4.4, Οὐ φαίνεται. ΣΦ. Ὅρα τοίνυν εἰ, ἥ γε κα- 
λὸν, καὶ ἀγαθὸν, ὥσπερ καὶ ἐνταῦθα: κατὰ τὴν ἀνδρίαν 
γὰρ ὡμολόγεις καλὸν εἶναι τὴν βοήθειαν. τοῦτ᾽ οὖν αὐτὸ 
σκόπει, τὴν ἀνδρίαν, ἀγαϑὸν ἢ κακόν; ὧδε δὲ σκόπει" σὺ 
πότερ᾽ ἂν δέξαιό σοι 'εἶναι; ἀγαθὰ ἢ κακά; 4.4. ᾽4γα-. 
ϑά. ΣΏ. Οὐκοῦν τὰ μέγιςα μάλιςα 3." καὶ ἥκιςα τῶν τοι- 

4, οὔρων δέξαι᾽ ἂν ςέρεσϑαι; Α.4. Πῶς γὰρ οὔ; ΣιΏ. Πῶς 

εὐδαίμονος, -- ο. ἥ εὐδαιμονία" 
41] ευ 3. “-- υν 

αλῶς 4 θα ͵ 79 

4 Ψιὰά, δά 450, ποῖ. 2, .- 

ΝυΣΏΡΘΟΥΡΟΣ 6 οοὐ. οη. ἀἱ- 
δοζὶθ ϑηρίῖανὶε σαυτοῦ ἀκούσ 
οπιῖδδο σύ: αυοὰ ποῃ ἀ16ρ]1- 
εοδδῖ. δο πυπὰ ἴη Βοκίκο- 
τὶ οουπθαξ, ξωνδηΐο, τοὶ σύ 
8δοὰ σαυτοῦ οὐ ἴῃ γεη. Ζ 
(ᾳφιθ θυσάθερ 6680 οοὐϊοθαι 
οϑείμι 661) Θὲ ἰῃ Ὗδῖ, ἘΕἾ06- 
.6 τοὶ πάθει “ἔδλοὶξ χσυοά δᾶ- 
ΘᾺ οτηΐδδῖο ρχ Οἱ δυϊκίδηο 400- 

Ν 

4μθ Θηοΐδῖδ 68, Ἰιᾶχυϑ Ὡἷ- 

ὯἮ1] πἰς χυϊδηάππι. 

5 ΟἸατκ, δι. ὕ θη. οζόμαι. 

4 γοουᾶ τε 6 51οὁ". ξἔμβθι- 
Δ: ὩΔπὶ ΒΙὴΘ 1118 ΒΘΥΠ.Ο Θ8- 
δοῖ ἀθ ἰΐϊδ αυἱϊ νμϊποναξὲ πιο- 
γέμπῖρ Σ γ08 δυῖθπι ρΡοδοῖὶ 1ά, 
ᾳυοὰ ῬΙθηῖυ9 οἰϊδῃ ϑηυῃ- 
ταὶ οἴογαὶ ρος ἄλλοι -- ἄλ- 

"Ἢ 

8. 8190 Β6. 9 π185. Θὲ 6 ΕἸΟ. 
ἴῃ νυ]. μάλιςα ᾿ἰδιαυδπι Α]- 
οἰδιδὰ8 δέηειηδίῖο βογι ρίμηι. 

,. 8 ἸΪΝοῖδ 
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οὖν λέγεις περὸ ἀνδρίας; ἐπὶ πόσῳ ἄν αὐτοῦ 5 δέξαιο ςέ- 
ρεσθαι; «4.4. Οὐδὲ ζῆν' ἄν ἐγὼ δεξαίμην δειλὸς ὧν. ΣΏ. 
ἼἜἝαχατον ἄρα κακῶν εἶναί σοι δοκεῖ ὁ ἡ δειλία. 4.4. Ἔμοι- 
γε. ΣΩ,. Ἐξίσου τῷ τεϑνάναι, ὡς ἔοικε, .4.4. Φημί. ΣΩ.. 
Οὐκοῦν ϑανάτῳ τε καὶ δειλίᾳ ἐναντιώτατον " ζωὴ καὶ ἀκ- 25 
δρία; 4.4. Ναί. ΣΙΏ. Καὶ τὰ μὲν μάλις᾽ ἂν εἶναε βούλοιό 
σοι, τὰ δὲ ἥχιςα, «4.4. Ναὶ, ΣΩ. “Δρ᾽ ὅτι τὰ μὲν ἄριςα ἡγεῖ, 
τὰ δὲ κάκιξα; 4.1. ἸΠάνυ γε. ΣΩ. Ἔν τοῖς ἀρίςοις ἄρα 
σὺ ἡγεῖ ἀνδρίαν εἶναι, κἀν τοῖς κακίξοις θάνατον; 44, 
"Ἔγωγε 5. ΣΩ. Τὸ ἄρα βοηθεῖν ἔν πολέμῳ τοῖς φίλοις, ". 
ἢ μὲν καλὸν κατ᾽ ἀγαθοῦ πρᾶξιν τὴν τῆς ἀνδρίας, καλὸν 
αὐτὸ προσεῖπας. 4.4. Φαίγομαί γε. ΧΣΩ: Κατὰ δέ γε κα- - 
κοῦ πρᾶξιν τὴν τοῦ ϑανάτου, κακόν. «4.1. Ναί. ΣΩ. Οὐκ-ς. 
οὖν ὧδε δίκαιον προσαγορεύειν ἑκάςην τῶν πράξεων; εἴ- 
περ ἡ κακὸν ἀπεργάζεται κακὴν καλεῖς, καὶ ἢ ἀγαϑὸν ἀγα- 

6 ϑὴν κλητέον. 414. Ἔμοιγε δοκεῖ, Σ.Ώ. ἾΑρ᾽ οὖν καὶ ἧ 
,ἀγαϑὺν, καλόν" ἢ δὲ κακὸν, αἰόχράν; «44. Ναί. ΣΩ. Τὴνά. 
ἄρα ἐν τῷ πολέμῳ τοῖς φίλοις βοήϑειαν λέγων καλὴν μὲν 
εἶναι, κακὴν δὲ, οὐδὲν διαφερόντως 7 λέγεις ἢ εἰ προσ- 
εἴπες͵ αὐτὴν ἀγαθὴν μὲν, κακὴν' δέ. 4.4. "4ληϑῆ μοι 
δοκεῖς λέγειν, ὦ “Σώκρατες. ΣΩ. Οὐδὲν ἄρα τῶν καλῷν, 
καϑόσον καλὸν, κακόν: οὐδὲ τῶν αἰσχρῶν, καϑόσον αἷ- 
σχρὸν, ἀγαθόν. 4,44. Οὐ φαίνεται. Σ.2. "Ἔτι τοίνυν καὶ ας 
ὧδε ὀκέψαι. ὅστις καλῶς πράττει, οὐχὶ καὶ. εὖ πράξτει;, 
“44. Ναί. ΣΏΩ. Οἱ δ᾽ εὖ πράττοντες οὐκ εὐδαίμονες ; 

8 Νοῖδ ᾿ϑυϊΐχιισι, ΧΟΒΡ :ΟΙΘῺΘ 
Ῥτοχῖσαθ Ῥσδθρυύθεδαπι ἀνδρίας. 

. δὴ Μρῃ, 12. πρῖ, 9. ᾿ 

9 Τιὰ ἔχϑβ ορεϊην. ψυϊρο: 
"Έσχατον ἄρα σοι κακὸν εἶναι 
δοκεῖς 

δ δῖ. Β6, ὁχ οπίῃιρυβ ρχϑθδ- 
ἴος Ῥδχεῖβ. Ἐ, αυὶ Βᾶρϑὲ νὺυ]- 
ἄδῦατα ἐναντιώτατα, ταθ]ῖυς χυΐϊ- 

θαι 1]υὰ, εδοὰ ἀθ σοχχϑοϊζοῃθ 
διυδρθοῖυμι. ΄ ᾿ 

6 ὝοεθΑ πᾶϑο, ᾽ν τοὶς -- 
"ἜΕγωγε, 6 ϑῖ0οΡ. ᾿ημδοεῖᾶ βδυηϊ, 
Οεμυΐηᾶ πδθο φυΐῃ δ᾽ηῖ, ἀυδὲ- 

δυὶ πϑαυΐῖ, ἴππὶ ατλὰ Ὡοπ ἃΡ- 
Ῥᾶτοὶ συοιποάο ἴῃ ϑδίοδδθμῃς 
Ἰγγορβοηϊηῖ; ἴωπι ἅμ Ορῖἕ- 
τ 6 186 Υ νὴ: ἀρ π Θ ἰΔΊΣΟΙΣ, 
Ἑοττυαο ϑηΐπι' δὲ ἤλοΓβ Θ δι.- 
Ῥοιϊουλθυθ αᾳυδίϊηοσ ροί 888» 
ὕλαπι δθοογηθηδ ογδηΐ, αιο- 

᾿ δὰ ἀμοθιιθ 816 60]15 δἴδιϊπι 
υϑιχὰδ ογαὶ ϑοοχζδῖθϑ Νίθσζδθ ' 
δυῖδαι Ομ β81 οοἵΒ ἤοο αἀυοαυθ 
δδὲ ἰῃαἀϊοῖυ αυοά 2:. ΟἸδΥῖ, 
γαῖ, γοω. ποῖ Πάνυ γε 86ῖ- 
νδίωπι εδὶ, δοὰ ᾿ηπξογεμδ :1Πιμ 
Ἔγωγε,. 4υοὸ ταΐπυδ χϑοῖθ σθ- 
ϑροηάθιμν 1111 ᾿4ρ᾽ ὅτι. 

δῖον". οὐδαμῶς οὐδὲν ὃ. 

4 Τπ5θ. 
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ΑΑ.. πῶς γὰρ οὔ; ΣΩ. Οὐκοῦν εὐδαίμονες δι᾽ ἀγαθῶν 
κεῆσιν; «ΑΛ. Μάλιξα. ΣΏΩ. Κτῶνται δὲ ταῦτω τῷ εὖ καὶ 
καλῶς πράττειν; ΑΔ. Ναί. ΣΙ. Τὸ εὖ ἄδα ἡράττειν 
ἀγαθόν: 44. Πῶς δ᾽ οὔ; Σ,Ώ. Οὐκοῦν καλὸν ἥ: εὐπρα- 

ὑ.γία; «4.4. Ναί. ΣΩ. Ταυτὰν ἄρ᾽ ἐφάνη ἡμῖν Κάλιν αὖἡ 
καλόν τε καὶ ἀγαθόν. 14. Φαίνεται. ΣΩ. Ὅ,τι ἄν ἄρα εὕ- 
φωμὲν καλὸν, καὶ ἀγαθὸν εὑρήσομεν ἔκ γε τούτου τοῦ λό- 

,7ζου. -ΜΙΑ, ᾿Ανάγκη. ΣΙΏ. Τί δέ; ἑὰ ἀγαθὰ συμφέρει, ἢ 
οὔ; 4.4. Σνυμφέῤει. ΣΩ. γημονεύεις 
καίων πῶς ὡμολογήσαμεν; .4(.4. Οἷμαί 

οὖν ἠερὶ τῶν δι- 

γε τοὺς τὰ δίκαεα 

πράττοντας ἀναγκαῖον εἶναε καλὰ πράττειν. ΣΩ, Οὐκοῦν 
καὶ τοὺς τὰ καλὰ ἀγαϑά; .4.(. Ναί. ΣΏ. "Τὰ δὲ ἐγα- 
θὰ συμφέρειν. ΑΑ. Ναί. ΣΩ. Τὰ δίκαια ἄρα, ὦ ᾿νἴλκι- 
βιάδη, συμφέροντά ἐξιν; 4.4. Ἔοικε. ΣΏ. Τί οὖν; ταῦτα 
οὐ σὺ ὁ λέγων ', ἐγὼ δὲ ὁ ἐρωτῶν; 4,14. Φαίνομαι, ὥς ἔοε- 
χα. ΣΩ͂, Εἰ οὖν τις ἀνίξαται ξυμβουλεύσων εἴτε ᾿.““ϑηναίοις, 

εἴτε ΤΠπαρηϑίοις δ, οἷόμενος γιγνώσκειν τὰ δίκαια καὶ τὰ 
ἄδικα, φήσει δ᾽ εἶναι ὃ τὰ δίκαιά κακὰ ἐνίοτε, ἄλλὸ τι ἤ 
καταγελῴης ἂν αὐτοῦ; ἐπειδήτεερ τυγχάνεις. καὶ σὺ λόγων, 

.2] ὅτι ταυτά ἐξε δίκαιά τε καὶ ξυμφέροντα: ΑΛ. ᾿Αλλὰ μὰ 
τοὺς ϑεοὺς, ὦ Σώκρατες, φὐκ σἶδ᾽ ἔγωγε οὐδ᾽ ὅ,τι λέγω, 
ἀλλ᾽ ἀτεχνῶς ἔοικα ἀτόπως ἔχοντι. τοτὲ μὲν γάρ μόε ἕτερα 
δοκεῖ, σοῦ ἐρωτῶντος, τοτὲ δὲ ἄλλα. ΣΏ. δῆτα τοῦτο, ὦ 
φίλε, ἀγνοεῖς τὸ πάϑημα τί ἔξι; 4.4. Πάνυ γε. ΟΣΜῈ 

ν». Οἴει ἄν οὖν, εἴ τις ἐρωτῴη σε, δύο ὀφθαλμοὺς ἢ, τρεῖς 

ε Ταρθύαδὲ εἴ ὀηνδοθ Ῥέδ6- 
ἴδε ἴγοβ ορῖ.. εἴ δα. δοῖθ᾽ Β6, 
γι. ὁ. 2. ποῖ, 4. ᾿ 

6 Ῥορδυδέδιιδ' ἰηδυῖα ἘἘΜῈ νἱς 
τὶ οἹοίαυθ βιδθϑδῖδη δίνας ὅθ6- 
ΤᾺΧ ἰηϊον Ὀγαϊπάδε; οἰνἧϊαβ 
ἐρηοθηδθ, οὲ οὐ ὰ ἐρϑιισν Β1ς 
ΑἸπθηῖς ὀρροεΐῖα. 

5 δογνανίξ: 6. δουιρίιγδδι 
εἰδέναι, παιὰν ΒΊσξηυβ σιοσι8 
δου ον (αξεταῖψμθ “οὶ 56, 

ἑα ἱπέεράωπι δη 6 πιαία). 
Μο δάδορίδξηϑ ]Ἰθοϊϊσωῖδ δἶναι, 
αιᾶ6 οδὲ ἰὼ ἴδδιι5 ΟΠ! πιΐδ, 
ποπάυπι ρδϑηϊοὶ, Οἰιοά τὰν 

4 

τυ ΒΘ ΜΙ δου δθο πες δ Ῥέα. 
ἘἙ σοημθηθδδν δα} χα Κὰ- 
κα. -- Τὰ Ἀδκογθαϑ' ττν ξαΐ 
φήσει, Ῥτο χυο ναὶ σϑροῃθϑῃ- 
ἀσπε μῖδθ᾽ φήσὲἑ,. υἱ χόόροη.- 
ἀθᾶὶ ρυδθβγοδβο ὥνίψαξαὲ, νψεὶ, 
4.80 ϑδοβιηθιάθειὶ οδὲ βϑηϊδι- 
1185) υἱτυπαι16 νουθιπι στ ῖδη- 
ἄυπι 114: αγέςαιτο' “-- φήσειε. 
δα δυχξ ἴδῖτα ἔσείαθδό Ὡορς- 
ΘΏ86Θ ὩῸΏ ΘΟΠ ΟΣ ΔῊ α σ6. 
ΘΥΡΟΥΣ στ παδὲ σοηδδ- 

οὐΐο, εἰ φήσει (1π’ ΠΥΡοΙΒε- 
81) -- καταγελῴης ἄν, 4110] 
υοσὶια δοοσμγεῖϊ: ν΄, ΡΥ 21. Ὁ. 
ΣῊΝ Ησϊηα, δ Ῥηδϑάᾶο, 129. 
εχιν. δεα οἷς σέξαπι ΑἸ, "1. 11.8. 

ἐ ζοχ 



τ νι ΓΙΡΩΤΌΣ.  , 6438 
καί; κα, δίο χεῖρας ἢ τέτταρας; 8, ἄλλο τὸ τῶν τοιού- .. 
τῶν, τοτὲ μὲν ἕτερ᾽ ἂν ἀποκρίνασθαι, τοτὲ δὲ ἄλλα, ἢ ἀεὲ ΄ 
τὰ αὐτὰ; «14. Δέδοικα μὲν ἔγωγε ἤδη περὶ ἐμαυτοῦ, οἷ» 

ατμὰι μέντοι τὰ αὐτά, Σ,. Οὐκοῦν ὅτι οἶσθα ', τοῦτ᾽ αἴ- 
««ιονὶ (44. Οἶμαι ἔγωγει Σ,Ώ. ἹΙερὶ ὧν ἄρα ἄκων. τάγανιας. 
τία ἀποκρίνει, δῆλον. ὅτι περὶ φούτων οὖς οἶσθα. .44.:" 
Εἰκός γε. ΣΦ. Οὐκοῦν καὶ περὶ τῶν δικαίων καὶ ἀδίκων, 
καὶ καλῶν καὶ αἰσχρῶν, καὶ κακῶν καὶ- ἀγωϑῶν," καὶ σαμφε- 

οόντων καὶ μὴ ἀποκρινόμενος φῇς. πλανᾶσθαι ὃ; εἶσα οὐ 
δῆλον, ὅτε διὰ τὸ μὴ εἰδέναι περὶ αὐτῶν, διὰ ταῦτα τλανᾷς 
44. "Ἔρμοιγε. ΣΏ. ̓ Αρ᾽ οὖν οὕτω καὶ ὄχεε ὃ; ̓ δπειδάν τίρ 28 

τι μὴ εἰδῇ, ἀναγκαῖον περὶ τούτων " πλαχᾶσθαι τὴν ψνυ-. 
χήν; Α.Δ. Πῶς γὰρ οὔ; ΣΙ. Τί οὐκ; οἶσϑα ὄνεψα, 
τρύπον ἀναβήσει εἰς. τὸν οὐρανόν; «ΑΑ. Μὰ “4 οὐκ ἔγω- 

γ)ὲ. ΣΏ. ἮΝ καὶ πλανᾶταί σον ἡ δόξα δ, περὶ. ταῦξας, 
«44.. Οὐ δῆτα. ΣΩ. Τὰ δ᾽ αὔειον οἶσϑα, ἢ ἐγὼ φούώσω “- 

“44. Φράσον. ΣΩ. Ὅτι, ὦ φίλε, οὐκ: οἴμε αὐτὸ ἐπίξασϑαι, 

οὐκ ἐπιξάμενος. 44. ἹΙΠῶς αὖ τοῦτο λέγειρ; ΣΩ, Ὅρας. 

καὶ σὺ κοινῇ. ἃ μὴ ἐπίστασαι, γιγνώσκεις δὲ ὅτι οὐκ. ἐπίςα- 

σαι, πλανᾷ περὶ τὰ τοιαῦτα; ὥσπερ περὸὶ ὄψου. σκευᾶσίαρ 

οἶσϑα δήπου ὅτι οὐκ οἶσϑα. 44. Τ]άνυ γε. ΣΙ. Πό ὅτε- 

θοὸν οὖν αὐτὸς περὶ ταῦτα δοξάζες ὅπως χοὴ σκευάζειν, καὶ 

΄ 

΄ 

. δοχοθηῖθα 1Ὰ 

Ἢ ὅὸχ οοὐά. ὁὲ 'π ἢΪ8 ορὶϊ- 
τοὶ, οἶσϑας" ἀμδπαυδιι ΟἸδεῖς. 
Ὅσαι ἄμοθιδ Ῥυηο δ διρθὲ 
Ὁ] πιο α, αυδθ ἰδπιθμ ν᾽ θη» 
ἴὰν 6589 ἃΡ δίσιιο αυὶ 
κιοτὶ Ατιζοϊβεο ἐἰπιρεος, ψμ4. 
Μοον. ΘῈ ῬΊΙθσβ. Ρ. 283. Οθεῖθ 
τῶν κρινῶν τυπαυδηι ἔμ μᾶΘ6 
ἔουτα: ὩΣ ποῖ Δ0110 ἀξοδϑ 
αυοιηοδο ἀχγθρϑοῦῖ, 85.819 

Ἰαϊοῃθ φοουτ- 
τίς οἶσϑα ϑϊηθ ᾿δο᾽ νδιξόϊδἔθ. 
589ἃ ον 1ὰ τρβιχι αμοά᾽ τα }}68 
ΒΙῺΘ ΥἹ ΒΟΥΠΛΟΩΪ ᾿ᾶΘΟ ΝΟῸΧ 1.- 
δουϊϊην, 8: συδῆάο. δ ρα πο δ - 
1186 υδιτρατγθίῖισ, ροπάθγοβϑιϑ 
οἴαπα Ῥγοϊδίαπι ἔιδβϑ' ποὶ 
ἰμορῖθ δυδρίοθεῖδ. 

5. Οηπηζυς νυἱρο τἸπΐοσεο- 
δϑϊϊοιῖβ τοῖδ; πιδῖθ: σιᾶπι 81 
οἰϊεα ᾿αϊοσγοβδίλοσιθηι μΆθο 1Ώ.-- 

ἐοπβοαάα, οδδϑηῖ » ἰοοπάυσι 
Φφεϑεὶ οὐκοῦν» 816 .Θ 7απε ν67Ὸ. 

οφιῖχα ἰωβθαζωσα Ἰτηρυδθ, 

΄ϑΈἘ6 ἝΨΕῊΝ σΘΏΒ60 καὶ ἀεὶ 
ἔχει. Ὠιδιραθηάδ θηϊπὶ ὩΏΟ 
δυηξ μᾶθο ἅτ, οαήτ" 4υΐδ διάς- 

χαϊὰ 59 Ἰβῃογᾶχθ φοἱὲς θὲ οὗ, 
χιδεαζξ. ΘΟΩΡΕ ἩΖΔΕΙΕΚΙ͂. 

4 (οὐὰά. ἸοΏρθ Ρἰυείπιβ περὶ 
τούτου" νἱά. δὰ Φ. 16. δοα 

ΟΣ νἱάδαΣ δοβποι θεῖ ΘΠΊΘΙΣ- 
ἀδῖϊο περὶ τοῦτο; Ὡᾶπϑ οἰὲδτά 
ἴῃ 8644. υδίᾳυθ σλανᾶσθϑαι. 
πϑρί τι. 

5. ψιά. Ἰυά. 1,2ὲ, ΘΟσπίείνως, 

ὁ ΟἸΙαδτῖ. γαῖ. ὕϑη. οταϊτυπῖ 

ἐγώ, --- Αὰ φράσω νἱὰ. ὥσδμησα, 
ΟΦ 439. ΟΣ ΟΒε, ἴ. 

. 4 Ακῖ- 

..1 
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ἃ, πλανᾷ, ἢ τῷ ἐπιςομένῳ ἐπιτρέπεις ;. Σ᾿ 44. Οὕτω. ΣΩ. Τί 
ες δὴ, εἰ ἂν νηΐ πλέοις, ὦρα δοξάζοις ἄν πότερον χρὴ. τὸν οἵἴ- 

ακοὶ εἴσω ἄγειν ἢ ἔξω, καὶ ἅτε οὐκ εἰδὼς πλανῷο ἄν, ἢ τῷ 
κυβερνήτῃ ἐπιτρέψας ἂν ἡσυχίαν ἄγοις; «44. Τῷ κυβερ- 

οὖς γήτη.. ΣΙ. Οὐκ ἄρα περὸ ἃ μῇ οἶσθα πλανᾷ, ἄνπερ εἰδῆς 
29 ὅτε οὐκ οἶσθα; “4.4. Οὐκ ἔοικα. ...Σ.Ώ. Ἔννοεῖς οὖν, ὅτι 

καὶ τὰ ἁμαρτήματα ἐν. τῇ πράξει διὰ ταύτην τὴν ἄγνοιάν 
ἔς, τὴν τοῦ μὴ εἰδότα οἴέσθϑαι εἰδέναι, Α44. Πῶς: αὖ λέ- 
γεὶς τοῦτο; ΣΦ. Τότε που ἐπιχειροῦμεν πράττειν, ὅταν 
οἰώμεθα εἰδέναι ὅτι πράττομεν. “Α4. Ναί. ΣΩ. Ὅταν 
δέ. γέ πού τινὲς μὴ οἴωνται εἰδέναι, ἄλλοις παραδιδόασε, 

Ὁ. 44. Πῶς δ᾽ οὔ; ΣΩ,. Οὐκοῦν οἱ τοιοῦτοι τῶν μὴ εἰδό- 
 φῶμ ἀναμάρτητοι ζῶσε διὰ τὸ ἄλλοις περὶ αὐτῶν. ἐπιτρέ- 

πεῖν; ΑΔ. Ναί. ΣΏ. ᾿Τίνες. οὖν΄ οὗ ἁμαρτάγοντες: οὐ 
γάρ που οἵ γε εἰδότες. Α44. Οὐ δῆτα. ΣΩ. Ἐπειδὴ δὲ 
οὔϑ᾽ οἱ εἰδότες, οὔϑ᾽ οἱ τῶν μὴ εἰδότων εἰδότες ὅτι οὐκ. ἔσα- 
σιν, ἦ ἄλλοι λείπονται ἢ οἱ μὴ εἰδότες, οἱόμενοι δ᾽ εἰδέναι; 41! 

ο..4.4. Οὔκ" ἀλλ᾽ οὗτοι. ΣΩ. Αὕτη ἀρὰ ἡ ἀγνοια τῶν 
κακῶν αἰτία, καὶ ἥ ὀπονείδιςος ' . ἀμαϑία. 44. Ναί αἱ. .ΣΩ. 
Οὐκοῦν ὅταν ἢ περὶ τὰ μέγιξα, τότε “κακουργοτάτη καὺ αἷ- 
σχίζη; 44. Πολύ γε. ΖΣΏΩ. Τί οὖν; ἔχεις μείζω εἰπεῖν 

δικαίων τε καὶ καλῶν καὶ ἀγαϑῶν καὶ ξυμφερόντων; ; «41. 
ἃ, Οὐ δῆτα. Σ.Ώ. Οὐκοῦν περὶ ταῦ τα σὺ φὴς πλανᾶσϑαι; 

..4. Ναί. ΣῺΏ. Εἰ δὲ πλανᾷ, ὧρ᾽ οὐ δῆλον ἐκ τῶν ὅμ- 
προσθεν, ὅτι οὐ μόνον ἀγνοεῖς τὰ μέγιςξα, ἀλλὰ καὶ οὐκ εἰ- 

. 90 δὼς οἴει αὐτὰ 5 εἰδέναι; 4.4. Κινδυνεύω. ΣΩ. Βαβαὶ 
ἄρα ν»ὦ ᾿Αλκιβιάδη, οἷον ὃ πάδος πέπονθας. ὃ ἔγὼ ὄνο- 
μάζειν μὲν ὀκνῶ, ὅμως δὲ, ἐπειδὴ μόνω ἐσμὲν, ̓ῥητέον. ἀμα- 
ϑίᾳ γὰρ ξυνοικεῖς νὦ βέλτιςε , τῇ αἰσχίξῃ ν ὡς ὁ λόγος͵ σου 

Ὁ. κατηγορεῖ, καὶ σὺ σαυτοῦ. διὸ καὶ ἄττεις. ἄρα πρὸς τὰ πο- 
λετικὰ πρὶν παιδευϑῆναι. πέπονθας δὲ τοῦτο οὐ σὺ μόνος, 
᾿ἀλλὰ καὶ οἱ πολλοὶ τῶν πραττόντων τὰ τῇσδε͵ τῆς πόλεως, 

πλὴν ὀλίγων γε " καὶ ἴσως τοῦ σοῦ ἐπιτρόπου ἹΙερικλέους, 

Ι 

ς ἅ Δεπίουϊιπι ἦ δ09586 πιᾶ- 8. ΟΙατκ. δὲ θη. ποῖον: 
110}. ἔωπλ 114. οὔτι Ῥὰδσς, ΕΚ, ἐσχάτῃ 

Ῥίο αἰσχίέςῃ. 
9. ὙῊ]Ρ ταῦτα. Τιος ορῖϊ- - 

πιΐ αὐτά, Ῥ6πΘ; Ῥθερεγᾶπι ἰδ- 4 δ[ο χϑοῖθ Β6. Ἃ ἐίδυδβ ορῖ. 
ΘΠ. ΟἸ2880 οἴξι. Ῥτο ταὶς. τὸ, αὐυοά Σέ]οςιπιὶ 

ὩΟΘΏ 
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“1.2. ““έγεταί γέ τοι, ὦ Σώχρατες, οὐκ ἀπὸ ταὐτομάτου ες. 
σοφὸς γεγονέναι, ἀλλὰ πολλοῖς καὶ σοφοῖς συγγεγονέναι" . 

- καὶ γὰρ Πηυϑοκλείδῃ καὶ ᾿Αναξαγόρᾳ 5“ καὶ νῦν ἔτι τηλε- 
κοῦτος ὧν “άμωνι ξύγεςιν αὐτοῦ τούτου ἕνεκα 5. Σ.Ώ. Τί. 
οὖν; ἤδη τινὰ εἶδες -σοφὸν ὁτιοῦν ἀδυνατοῦντα. ποιῆσαι ἄλ- ᾿ 
λον σοφὸν ἅπερ αὐτός; ὥσπερ ὅς σε ἐδίδαξε γράμματα, 
αὐτός τε ἦν σοφὸς καὶ σὲ ἐποίησε, τῶν τε ἄλλων ὅγτιν" 
ἐβούλετο. ἦ γάρ; Α΄. Ναί; ΣΩ. Οὐκοῦν καὶ σὺ ὅ παρ᾽. 
ἐκείνου μαϑὼν ἄλλον οἷόστε ἔσει; 414. Ναί... ΣΏΩ. Καὶ ὃ 
κιϑαριςὴς δὲ καὶ ὃ παιδοτρίβης ὡσαύτως. .414. Πάνυ γε. 
ΣΏΩ. Καλὸν γὰρ δήπου τεχμήριον τοῦτο τῶν ἐπιςαμένων 31 
ὁτιοῦν, ὅτι ἐπίξαγται, ἐπειδὰν καὶ ἄλλον οζἷοίτ᾽ ὦσιν ἀπο- 
δεῖξαι ἐπιςάμενον, ΑΑ. "Ἔμοιγε δοκεῖ. ΣΩ. “Τί οὖν; ἔχεις 

εἰπεῖν, ΤΙΠερικλῆς τίγα ἐποίησε σοφὸν ἀπὸ τῶν υἱέων ἀρξά- 
μενος ; ΑΔ... Τί δ᾽ “εἰ τὼ ἹΠρικλέους υἱέε 3 ἠλιθίω Ὁ. 
ἐγενέσθην, ὦ Σώχρατες; Σ,Ώ. ᾿Αλλὰ Κλεινίαν, τὸν σὸν ᾿ 
ἀδελφόν. ΑΔ. Τί δ᾽ ἄν αὖ Κλεινίαν. λέγοις, μαινόμενον 

- 

ἄνθρωπον 3; 
Ι 

ποῦ Βαδοὶ, αυοπίδπι ἴῃ Μῖδ 
ὀλίγοις σΟυαρΥΘμθηβιι8 δεῖ Ρ9- 
Τ16165. ΄ ᾿ ἢ 

8. 80, συγγέγανεν. Ηΐδλτιο ΒοΥ]- 
Ῥίυτγδπι δοιὺ8 θη, 42’ 
νι, υϊσο γάρ οταϊιν: 
αυοὰ Ρθὴθ ᾿ιδῦθγαξ δὶ ἴῃ δι.- 
Ῥετιογῖδιιδ οδϑϑαὲ ἀλλ᾽ ἄλλοις 
6 πολλοῖς. 

δ ΘΟ]. πυϑοκλείδης 
μουσικὸς ἦν τῆς σεμνῆς μοῦυσι- 
κῆς διδάσκαλος καὶ Πυϑαγόρει; 
ος᾽ οὗ μαϑητὴς ᾿Αγαϑοκλῆς, οὐ 
“αμπροκλῆς, οὗ 4 ἄμων. Μά. 
οἱ Ρειοῖδρ. Ὁ. 816. 6. δὲ ΣὉΣ 
Ἡεϊαἃ. . 

Ὠ6 απιοτιθ ν, ῬΊυῖ, Ῥοεϊοῖ. 
ἢ, χυΐ παττδῖ, δἰ παι ]αϑ88 1Π πὲ 
86 6886 1 δΙ ΟἸΣΩΣ, ΟἸ1ΠΔ 1510 Ὼ 8 
Θ88εῖ δορΡ ἰδία, 41 Ῥεζιοιῦῖνο- 
Ἰυῖ διμἸθῖδο δ]:ρίθα ἴῃ ΨῈΡ. 
δἀοεδθξ; ο͵)δοῖυδ ἴδπάθπι ἘΤΡΘ 
Ῥος οϑίγϑοιϑπειιπι ὡς μεγαλο- 
πράγμων καὶ φιλοτύραννος. [ΟΕ] 
ιορ. 1.8. 2, 19. “-- για. 
παβοῦαπι ῬΘΥ10118. ὈΓδθοθρίο- 

τ ἃ 

δοενᾶ- ἡ 

ΣΏΩ. ᾿Ἐπειδὴ τοίνυν Κλεινίας μὲν μαΐνεται, 

ΣΘ πὶ 1680, 6 Ρ]δΐοηθ, ῬἢιΣῖάσ- 
οΠο 1,1. οἱ (ἑσογοηθ Βεμξ, 11. 
ποῖα Θὲ. ΟΖ 7. 

1 γιά, πὰ. ἄρχεσθαι, 

8 Ῥαγδ!υ8 δίσυθ ΧδηΠΙΡ- 
Ῥυβ8. γιά. Μοηο. 33. Ρεοῖδῷ. 

. 3819. οχὶγ. Ρ]υῖ. Ῥϑειο], 36. 
πῃ νυ]ρι8 ποῖδ ογδαὶ ἔδει δϑ 
Β]ογυτα Ροτῖο]ῖ8, : 
ἄμμαε Ἰάθο δρῃρϑ) δῖ! δι, 

ὅδ υ8 νοοῦ νὶ οΒοΙ. δὰ ἢ, 
Ἰ. οἱ δομποῖά, ἴπ ἴμοχ, δι:- 
ἴὰ11 υἱγαπι 186 Ὁ 681116 8 1116. 
χυϊ ΑἸμϑαΐδ ἴὰπι βνδβδδδίωσ,. 
χοῦ, νῖνο δάμυο Ῥδίχγθ, 

8. 50Π61]. Ὃ Κλεινίας αὖθά- 
δης οὕτως, ὡς μηδενὶ τῶν συμ-- 
βούλων προσέχειν. Ρ]Αῖ. Ῥτοϊδᾷ. 
Ῥ. 320. Εἰ δὲ βούλει, Κλεινίαν 
τὸν ᾿Αλκιβιάδου τουτουὶ νεώτε- 
ρον ἀδελφὺν ἐπιτροπεύων ὃ αὖ- 
τὸς οὗτος ἀνὴρ Πιρικλῆς» δεδιὼ 
περὲ αὐτοῦ μὴ 
ὧπὸ ᾿Αλκιβιάδου, ἀποῦπάσας 
ἀπὸ τούτου καταϑέμενος ἐν ᾿4ρέ- 

᾿ 'φρο- 

1 βλιγζτο- 

ιαφϑαρῇ͵ δὴ. 

" 



4423 4 4“ΚΙΒΙΑΖῊΣ ; 

τὼ δὲ Περικλέους υἱέε ἡλιϑίω ἐγενέσθην, σοὶ τἰν᾽ αἵτίαν 
ἀναϑῶμεν, διότε σε οὕτως ἔχοντα περιορᾷ "; «44. ᾿Εγώ, 

«. οἶμαι, αἴτιος, οὐ προσέχων ἊΥ γοῦν. ΣΩ. ᾿Αλλὰ τῶν ἂλ-μ 
'ιλων, ̓ ϑηναίων ἢ τῶν ξένων δοῦλον ἢ ἐλεύθερον εἰπὲ, ὅστις 
αἰτίαν ἔχει διὰ τὴν Περικλέους συνουσίαν σοφώτερος γεγο- 
γέναι' ὥσπερ ἐγὼ ἔχω σοι εἰπεῖν, ὅς. τὴν Ζήνωνος Ἰχυϑό- 
δωρον τὸν ᾿Ισολύχου, καὶ Καλλίαν τὸν Καλλιάδου" ὧν ἕκά- 
τερος Ζήνωνι ἑκατὸν μνᾶς τελέσας σοφός τε καὶ ἐλλόγιμος 
γέγονεν ", ΑΑΑ͂. ᾿Αλλὰ μὰ 4ί᾽ οὐκ ἔχω. 

δ ΣΏ, Ἐἶκ. τί οὖν διανοεῖ περὸ σαυτοῦ; πότερον ἐᾷν, 
ὡς νῦν ἔχεις, ἢ ἐπιμέλειάν τινα ποιεῖσθαι; «4.4. Κοινῇ 

φρονος ἐπαίδενε. καὶ πρὶν ἕξ 
μῆνας γεγονέναι ἀπέδωκε τούτῳ 
(ες. ὃ φρὼν τῷ Περικλεῖ 
“οὐκ ἔχων ὅ,τι χρήσαιτο αὐτῷ. 

4 Αὐπιοάιπι υδιϊδῖᾶ δὲ ͵ἴο- 
αὐἴῖο-: ἐναϑεῖναί τενε αἰτέαν τι-- 
νός εαδατπ αἰϊσωγμς τεὶ σοπ- 
ένγνγο ἐπ᾿ αἰίγμενε (ν. ϑίορῃ, 
ΎΒε5. [ποθ ΧΘΏΟΡΒ. 196- 
τυοδίῃ. οἷο). Τα ϑούγᾶ- 
6 866 ἰαίοτεορθιο δι ρ γος. 
κῖθιιφ δροοπιπιοῦά δες Ῥοϑδ51 118 : 
Ὡαμδπιηδτι οϑιϑᾶτη ἐπ ἐ6 σοη- 
ξογϑηιιβ ἢ. 6. ἴῃ 16 6886 ἃἀϊ- 
οἄταϑ, 4118}}15 1114 δῖ ΟἹ" ἶὰθ 
ἀηδαῖα οἱ Ρ, Β]ιοσιπι δαϊεϊ- 
125 Οὐυδ ΣΑΟΩΘ ὩΟῺ τοοῖό 
νἱ δὲν τοϑροῃαοσῖ, Ἐγὼ αἷ- 
«,ς. Νετυπι ἤδη ο]θοιϊϊο- 
Ὡθ. 18 δοϊνθηδιν θ686 ὨΠῺ6 
υἱάθο, υἱ αυς Π]σταπι 1088" 
Ὡΐλυς δίαιιθ δευϊιδῖθπν ὑ ἢ γϑῖ- 
ςδς5 εδιϑᾶϑ 6566 Τϑριιθὶ, 5ι.8πι. 
ϑοοοσχύϊευι ἴῃ νοϊυπίδὶθ “818 
δδδαι Ἰιάϊοαξ, οἱ 1ἰᾶ σϑοῖθ 46 
ἔβαειεπτε. ἴτι οδυΔ8 6599 ἀϊοθῖ. 

δ ϑολιοί. Ζήνων ὃ ᾿Ελεάτης 

Παρμενίδον μαϑητὴς, φυσικὸς φι- 
λάσϑερος καὶ πολιτικὸς ὡς ἀληϑῶς. 
κι τι. -- Ργελοάονεμς δυῖοπι οὲ 
Τα, ὩΟΡΣΪ68 ΑἸΘΏΪ ΘΏ 5689 

οτυαι 1111τι15 οἴτδλ ἢ ῬΆΓΠΘ- 
τἰδ οχοζάξο πιθ οὔθ ἔδοξέ 
ΒΙδῖο. 1) ονογίουδηξ δηΐτα δριὰ 
δι) δγιγ)θηϊάθθ δὲ Ζθῃο. 
Οαϊέας δῖον Οαἰιίαάαε ξ. 
Αιἰμδηϊιθηδιυσ ἀὰχ Δ ῥοαὶ ῖο 

δὰ Ῥοϊ!δοδπ οσοιδιῖ, 6510 
ΤΒυογά. 1, 59 -- 63. αἴτυπθ 
ΤῊ 1Εὶ αυϊάθϑηι ὩΟἢ ποῖ. ΝΙίδιι 
υοά ευβρισοδίις 1. Εκ. Οτο- 

“πονῖυ8 (Ο 88. ὦ, 7. Ρ. 595), 
ποδίσυσι ἴδτωθ ἰοοσι ποῦ 
ΧΟΒΡ οἱ 8, ΟΔ] 118. δος (Δ]- 
Ἰδᾶ8θ ὩΟῺ ἀϊνοζδιιπι .6586 ἃ 
ὩΟ 5811 0 10 ΟΔΙΝ4 αδν!ίο, 
ἩρΡοπηὶοεὶ .Ὧ110, ἴτὰὐπὶ σιυοά 
Ηϊρροπίοιιδ, Ὀδῖθσ (811186, 
ἔρ86 ἔμογιε ΟΔ1}1806 δητίαχυϊο- 
ΣῈ Ὠ]18 Θὲ φγοϊμθ ΟΔ1118- 
Ὧ68 δΔρρΡο δεῖ ρμοϊμπθοειῖ; ἴυηι 
ᾳυοά Ῥιοάοσιμ 110. 12., τη ϑα- 
ΠοῺΘ ξασῖᾶ (ες. 4) ΟΔ111846 ΗϊΡ- 
Ῥοῃΐοὶ ἔ, ΟΣ (ς. 37) δυπι, 
υ: δὰ Ροϊ᾿ἀδεᾶπι οδϑολαϊῖ, πο- 
ΣΩΪΏΘ Ρδῖγδ Ὡοη δά ἀτἴο, χηθ- 
πλοτϑῖ; 1ὰ 06 80 ρΡᾶχιπλ ῬγῸ- 
θΔ40119 ἢος ἴρβδο Ὠοβίσο ἴοςο 
νϊ ἀοίυς σοηδηῖατι. Π]υπὶ ΘΏ1πὶ 
ΟΔ]11ᾶπὶ, σθτ ΗΣΡΡοΙΏΪΟΣ ἢ- 
᾿ιυβ ῬΙαῖο υνὶχυθ ποιιηδῖ, 

᾿ φυΐχυθ δορ ἴ8118. οπιρῖθωβ 86 
{δα μιϊ. οὔτθὸ ατῖανιῖ, ποὩ 
8 ἰδηῖυλ πὸ πιοπηογδχθὲ 
ϑοογδῖθβ υτὖὸ 41 Ὁ πιϊβδζιιπι 
ἐϊάδοῖγο ηυπιαῦδῖο ἃ Ζθῃοτθ 
ογιιάχιιι οοβαεῖ, [ΠῸ 2] 1Δ- 
αθῶδι, 106886 δι Ρχιποάοτὶ 
οἱ Οδλ]αθ πιϑιϊοοξ δἰιχυϊά 
ΒΟΥΑΘ Ἰδυυάϊθ. συλ θη ΕΖ 
ποῦ ἤΠ]ο ποὴ τελδυΐδδοὲ 80- 
ογδῖθβ.0 ἴπ ϑόβόο πος [ΔΏ- 
ἴχαπι ποϊδῖυς: Καλλίας, ,49η- 
γαίων ςρατηγὸς, ἔνδοξός τα πο- 
λιτεκὺς καὶ αὐτός. , 

Ἢ ψιτὰ. 

β 
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βουλῇ ", ὦ Σωώξρατερ. καίτοι ἐγνοῶ σου εἰπόντος καὶ 
ξυγχωρῶ. δοκοῦσι γάρ. μοι οὗ τὰ τῆς πόλεως πράττοντες. 
ἐκτὸς ὀλίγων, ἀπαίδευτοι εἶναι. ΣΏ. Εἶτα τί δὴ τοῦτο; 
ΑΑ." Εἰ μέν που ἦσαν πεπαιδευμένοι, ἔδει ἄν τὸν ἐπι- Ὁ. 
χειροῦντα αὐτοῖς ἀνταγωνίζεσθαι μαϑόντα καὶ ἀσκήσαντα 
ἰέναι ὡς ἐπ᾽ ἀϑλητάς" νῦν δ᾽, ἐπειδὴ καὶ οὗτοι ἰδιωτικῶς 
ἔχοντες - ἐληλύϑασιν ἐπὶ τὰ τῆς πόλεως, τί δεῖ ἀσκεῖν καὶ 

᾿μανϑάνοντα πράγματ᾽ ἔχειν; ἐγὼ γὰρ εὖ οἶδα, ὅτι τούτων 
τῇ γε φύσει πάνυ πολὺ περιέσομαι. ΣΆ). Βαβαὶ, οἷόν, ὦ ε. 
ἄριςε, τοῦτ᾽ εἴρηκας. ὡς ἀγάξιον τῆς ἰδέας ταὶ τῶν ἄλλων 
τῶν σοι ὑπαρχόντων. «4.4. Τί μόλιςα, ψαὶ πρὸς τί τοῦτο 
λέγεις, ὦ Σώκρατες; ΣΩ. ᾿Αγαγακτῶ ὑπέρ τε τοῦ σοῦ καὶ 
τοῦ ἐμοῦ ἔρωτος ". 4.4. Τί δή; ΣΩ. Εἰ ἠξίωδας τὸν 
ἀγῶνά, σοι εἶναι πρὸς τοὺς ἐνθάδε ἀνθρῴπους. (4... 4λλὰ 
πρὸς τίνας μήν; ΣΙΏ. “ἄξιον τοῦτό γε καὶ ἐρέσθαι ἄνδρα 
οἰόμενον μεγαλόφρονᾳ εἶναι. «441. Πῶς λέγεις; οὐ πρὸς 33 
τούτους μοι ὃ ἀγών; ΣΩ. ᾿Αλλὰ κἄν. εἰ τριήρη διενοοῦ ὁ 
κυβερνᾷν μέλλουσαν ναυμαχεῖν, ἤρκει ἂν σοι τῶν συνναυτῶν. 
βελτίξῳ εἶναι τὰ κυβερνητικά; ἢ ταῦτα μὲν ᾧαυ ὧν δεῖν 
ὑπάρχειν, ἀπέβλεπες δ᾽ ἂν εἰ; τοὺς ὡς ἀληϑῶς ἀνταγωνι- 
σὰς, ἀλλ᾽. οὐχ ὡς νῦν εἷς τοὺς συναγωνίξάς; ὧν δήπου πε- Ἐ. 
ριγενέσϑαι. σε δεῖ τοσοῦτον, ὧστε μὴ ἀξιοῦν ἀνταγωνίζε- 
σϑαι ', ἀλλὰ καταφρονηϑέντας συναγωνίζεσϑαύ σοι πρὴς 
τοὺς πολεμίους" εὖ δὴ τῷ ὄντι γε καλόν τι ἔργον ἀποδεῖ- 
ξασϑαι διαγοεῦ' καὶ ἄξιον σαυτοῦ τε καὶ τῆς πόλεως. 44. 

1 Ψι4, Ἰχᾷ. --- Μοχ δίθρᾷ. 
τρὶς δῖ χαέ τε οἷ 815 6δὲ σοὺ- 
Γροίαχζῃ ἴῃ ΟοΙϑξ, ΜΑ16. Καΐτοι 
᾿ΐο οδὲ οουγιθη18 88, ΥἹΧ 
ϑηΐϊπλ ΟΡτ15 6580 Ριιδὶ κοινῆς 
βρυλῆς.. Ἰατα δὴξϊπι Βουβρζ οΥΘ 
80. νβειιὰλ δ0ηβιάηιλ Θογτ, αὐ 

., ἀἴχακιξ ϑοοχάῖθα. (6. 30. πῴτον»- 
ϑαρ δὴ 8. 1. λ.). " 

8. Νοβοῖο υπᾶάθ ἴπ ἱπίουρο- 
δία Ἐϊοῖὴδ ϑχϑιιρ]αχῖα νΘΏ 6. 
Δ μδθο ἰγδωδίδιο: δοῖδξε 
ὀηΐπῃ πιξδ ἔμτι ῬγΓΟΡέοΓ 

. ὅδ, ἔμηι οὗ πιιέπασι. τιο- 
δέγατι δεπφονοϊεπείαπι. Νίατα., 
ἸΏ ΘΘΏΙΩ18 τἰὰ 1ΘρΙΓ: Ογα- 
γε ἀπῆπε αγο οὗ πιηιι- 

α'Μϑλ ἵπεορ τιος δοπιϊνοοηπξέαμνει, 
αἱοσαυϊά διιῖθηι Θ8βὲ, νἱ με 

Ὀ10 αυἷἱπ φαρυποίο φγίοσξ 
τοῦ Ἰεβθηάιιπ δ1ῖ: ὑπέρ τὸ σοῦ, 
καὶ τοῦ ἐμοῦ ἔρωτορ. --- ΒΔ. οιπα 
ΟΙαεικ. ναὶ. ὕϑα. τοῦ 'σοῦ καὶ 
τοῦ ἐμανετοῦ δ. 

Ὁ δὶς τϑοῖθ ἤσηο δκ σρὲϊ- 
. ὡ Ν 

816. πὰ νιωϊραὶδ ὡς. μη: αυν»ο 
ανταγῶν, ὙΟΣΧΣ σὺν Ὡδίϑ. Θ᾿ 

οπδδο ψΘῈΡο ἀξιοῦν, ἰΑχυθ, 
μᾶθο δ1δ οσπιροδιίδ νὸχ 9 
ζιοχὶςΐδ ΤΌΘ 8, 6) οἱ ΘΔ. 68. 
Δά νϑεθηπε διῖθσι ἀνεαγωνέ- 
ζεσϑαι. Ἰπι0 1] ΠροηάτΣ σοί, εἱξ 

4 Τιὰ 

Σϑοῖθ δϑῆδμπι οορὶῖ δο ]θῖθται.. 

--- 
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“44.-ὖῦ--ΞᾧΞοἔ:ὨἔὄὝ ΜΜΑΚΙΒΙΑΔΗΣ 

ς.᾽4λλὼ μὲν δὴ διανοοῦμαί γε. Σ,. ΤΠΙάνυ σοι ἄρα ἄξιον 
ἀγαπᾷν “, εἰ τῶν ςρατιωτῶν βελτίων εἶ, ἀλλ᾽ οὐ πρὸς 

τοὺς τῶν ἀντιπάλων ἡγεμόνας ἀποβλέπειν, ὁπότε ἐχείνων 
βελτίων γένοιο ὃ σκοποῦντα, καὶ ἀσκοῦντα πρὸς ἐκείνους. 
“4.4. «έγεις δὲ τίνας τούτους, ὦ «Σώκρατες; ΣΏΩ. Οὐχ ».: 

οἶσθα ἡμῶν τὴν πόλιν «ΔΜακεδαιμονίοις. τε καὶ τῷ μεγάλῳ 
ἁ. βασιλεῖ. πολεμοῦσαν ἑκάςοτε; Α4. ᾿Αληθῆ λέγει. ΣΏ. 

Οὐκοῦν, εἴπερ ἐν νῷ ἔχεις ἡγεμὼν εἶναι τῆσδε τῆς πόλεως, 
πρὸς " τοὺς «ἀακεϑαιμονίων βασιλεῖς καὶ τοὺς Περσῶν τὸν 
ἀγῶνα ἡγούμενός σοι εἶναι, ὀρθῶς ἄν ἡγοῖο; 4.4. Κινδυ- 

δά νεύεις ἀληθῆ λέγειν. ΣΏ. Οὔκ, ὠγαθέ" ἀλλὰ πρὸς ἍΜει- 
δίαν ' σε δεῖ τὸν ὀρτυγοτρόφον ἀποβλέπειν, καὶ ἄλλους 

Φ 1 Β6. ὁ ἵγῖδιιδ ορῖ. ργύο δίᾳιϑ δὶς ᾿άϑθιηιν νδῖοδῖ χυοά, 
1. ἄρα σοι ἄ. ἀ. --- Θ0Π1616:- (ὧς ποῖοι, ὯΟΩ π|θ ῬδϑΩΣοὶ, 
Δ Ομ Υ αυΐ ᾿Ἰσουϊδη» ατ1ἃ ποχ Οὐγθ δὸ ἀμοιηὶ 1811 4118]8 
υἥϊτυν ϑοογδίθβ, Πὶς σοσησθοὰθ δὲ 1]υὰ Ηοκηθεῖουπι 1}. σ, 524. 
ἀπ οῖρογ9 πϑρϑῖ, Ἰθροηάτλ οθη- (θ δρθϑοιμ]δίοσιδυδ, “Ζέχμενοι 

, βεῖ Ὡρ᾽ ἀνάξιον: δ6ὰ 114 ἅδρο Ἅὅππότε μῆλα ἰδοίατο καὶ ἕλικας 
ἔοτοὶ οὐδοηϊβ' ἀδουσθβ οὐ βοῦς. Νθάυθ πιυΐασι ἐϊ58)- 
δοαιιθη5 ἀλλ᾽ οὐ ---- ἱτοηΐδπι πι}10 δὲ ἰμὰ Ῥιπάδεὶ ΟἹ. 2, 
680 ᾿ηϊοεγαρίδπι ρμῖο ΑἸοΙΡῖα- δύ. βροτῶν κέχριται πεῖρας οὔτι 
ὧϊθ Ι:πἰοσγοβδίοθ, τοόχαθθ ϑαναάτου, οὐδ᾽ ἀσύχιμον ἅ μέραν 
τοϑυπιρίδαι, ὁπότε ἀτειρεῖ σὺν ἀγαθῷ τελευ- 

. ' τάσομεν᾽" υδὶ ὁπότε; υἱ τεδχιι9 
3. Β6. ἴῃ Ιοοὺ ᾿πρϑαϊῖο δ8ἃ8- δϑῃιθη δε ἀοοσοδῖ, ποῦ ἀθ- 

ὅ1.86 ἀυχὶξ Ἰθοϊϊοηθτι ἀᾶτ οο- δηϊηιὶ ἴθρυϑ πίλχῖπιθ 5Ρ9- 
ἀϊσιπι ἔογθ οπλῆξιιπλ γέγονας. οἰδῖ, 5604 1]]υπὶ ἸΣΔΏ 411] } τε ἢ- 
Ουοὰ ᾿ἴδπιδη οοπιηοάιπι 866Π- ΘΠ, εἴ δ᾽ῖ δι] ῬΓῸ εξποτα: 
διιπὶ ΠΟ ἔμπα, δὶ θη νἱά. Βοϑοκῆ. δὰ 1. δὲ οοηξ. 
ἐχείγνων ἰίθγιπ; σοξογθηάυπι θ65- Ἡδσπι. δὰ ΡΝΊρ. Ρ. 9418. Οὐδ 
8δοῖ δὰ π2}]1686 αμδηάοσιϊ- δ1 ὩΟΏ 88:1δἔδοιμηῖ, 1] Θρο ἔδ- 
ἄδην Ἰπῖοσς 1108 Ῥγδθ66}118 ;Ὡ ΟἾΠ1υ8 ΓΟΡΘΙΟ ἱηρθηῖοδᾶ Ηεϊα- 
ἴῃ αυο υἱ ἰδοθᾶπι Ὠλίδούδι Ἃἰοσῆὶ οοη]θοῖΐυγα, ὅπη τὸ ἕ. 
ἰδιυιϊοϊορίδπι ρμοδὲ 1184 εἰ τῶν Δ. γένοιο σκοποῦντα, καὶ ἀσκχοῦν- 
ςρατιωτῶν, αυ18 ἔοταϊ ἐκείνων τα π. ἐ. 
δὲ ἐκείνους Ἰὼ Θοάδη δϑιηχοῦθ 
δὰ ἀϊνεοτβοθ δρϑοϊδηϊδϑ συ δ ὁ Ψυϊρο ὡς πρὸς. ταοϊοδῖθ, 
ἔοται μδθε πρὸς τοὺς τ. ἃ. Οπίιϊειηῖ ὡς ἴγΓ65 Ορτῖπ:, αυοὰ 
“ἡγεμόνας ἀποβλέπειν, σκο- ὁ. φτδοοθάοπιθ νόοθ δᾶδδο- 
ποῦντα -- πρὸς ἐκείνους ἢ Τὰς 51650 ἴῃ νυ]ἱρᾶῖδᾶ τοοῖΘ ᾿ααϊοαὶ 
4υ6 τοἀθυπόμαι δὰ νυ ϊρδίδπε - ᾿ΝΌΣΏΡοσρθσ, - ᾿ 

᾿ γένοιο, ἀυδθ6 το δῖσαϊς ἴδηπιθι ΕΞ 
αυϊαὰ νοῖλε δοσιρίου, αιιδπλαιιθ 1 ΑἸδοιδοιβ 11, Ὁ. 506. ἀ. 
οοὐ, ἴδῃ. δ᾽ ρΥδαρεῖ δὲ ἃ ργῖ-ὀ σηθίπογδι πίῃς, Νἀτδπι ὄρτυγο- 
τὰ πιδηϊ 0018], δῆς δὲ ἃ]1.- κόπον ἃ ῬΙιοῶθ αἀϊοΐιι 6566, 
.0 Ἰποάο δχρ]τοδυῖ τρῶν, 1}... ΝΟῺ ἔδιθη 1460 ὨΘΟΘΕδΔΥΣ 

, 8 αυοέὲ οἹτπι ῥτοροδυΐ, υἱ- τυ Βο φυασαὰθ σϑροῦδα ὄρτυ- 
σκοπεῖν. ὁπότε εἷϊ βρθοῖατθ, γοχόπον, αυοὰ νοϊδρθᾶὲ Του» 
ᾳαυδηάο αΑἰιαᾳαυδπάο ---᾿᾿ ΡΡὺδ Οὐχ, Νον!δθ. Ρδβ. 260. 

| 
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τοιούτους, οὗ τὰ τῆς πόλεως πράττειν. ἐπιχειροῦσιν ἔτι τὴν 
ἀνδραποδώδη, φαῖεν ἄν αἵ γυναῖκες, τρίχα ἔχοντες ἐν τῇ 
ψυχῇ . ὑπὶ ἀμουσίας καὶ οὔπω ἀποβεβληκότες 2, 

[ 

, ἔτι δὰ 
βαῤβαρίζοντες ἐληλύϑασι κολακεύσοντες τὴν πόλιν, ἀλλ᾽ 
οὐκ ἄρξοντες. πρὸς τούτρυς σε δεῖ οὕσπερ λέγῳ βλέποντα ", 
σαυτοῦ δὲ ἀμελεῖν 5. χκαὺ, μήτε μαγϑάνειν, ὅσα μαϑήσεως. 

ἘΔ. 1108. 051. νὰ. Οοηξ, 
δοΒνθῖθ, 84 ΑἸἢ..1. 6. Δριά 
ΑΥϊδῖορῃ. ἴὰ Ανὶρ. 1297. ἀϊ- 
οὐ Μειδίας ὄρτυξ. υδῖ ν᾿ 
50ΒΟΙ͂, --- 8680]. δά ἢ. 1. ᾿ Οὗ- 
τος ἐπὶ κύχλῳ "τοὺς ὄρτυ ας πα- 
ριςὰς ἰόπτειν αὕγξους ἀλλήλους 
δίδασκε. Ὑιὰ. δὲ ῬοΠ]υχ 9, 

Ἴ. οὐ δι1ἀ. 1π ᾿Ορτυγοκοπεῖν. 
ΡΙαῖο ἀθ Ἰυμδθρρ. 7. Ῥ. 789. Ὁ.: 
τρέφουσιν (᾿Αϑηναῖοε) οὗ μό- 
20» παῖδες ἀλλὰ καὶ πρεσβύτϑ- 
ροὐ τινὲς . ὀρνίϑων ϑρέμματα 
ἐπὶ τὰς μαχας τὰς πρὺς ἄλληλα. 
ἀσκοῦντες τὰ τοιαῦτα τῶν ϑη- 
ρέων. --- πρὸς τούτοις, λαβόν.»- 
τες --- τοὺς μὲν ἐλάττονας εἷς 
τὰς χεῖρας, μείζους δ᾽ ὑπὸ τὴν 

3 ἀγκάλην ἐντὸς, πορεύονται πε. 
φριπατοῦντες ςαδίους παμπόλλους 
ἕνεκα τῆς εὐεξίας ---- --- τῆς τού-- 
τῶν τῶν ϑρεμμάτων. 2- Ἰτοηῖϊά 
νοτο πιο 88168, ποῦ δὲ Α]οῖ 
Ῥιαάεδδ 1080 σοἴυτγηϊσεβ ἃ]θδδῖ 
δαἴαυθ ἴῃ ργθηγῖο ἔονοραῖ, Υ, 
ῬΊ,αι, 2) .ΑΙολδ. Ῥ. 403, Θι 

'α Ὑϊπιδοιθ: ᾿Ανδραποδιύδη 
τρίχα. τὴν τῶν ΚΊ γδραπό- 
δων ἴδιον κουραν, ἣν ἀπε- 
ἀλευϑερωϑέντες ἤλλασσον ᾿Αϑήνη-. 
σιν αἷ δοῦλα τε καὶ οἷ δοῦλοι. 
ΟἸνπρὶοά. ἴῃ ϑ.0Πο]. ἴῃ Βιηο 
2. αἰορυπι: Παροιμία ἐςὲ γῦὺ- 
γψαικῶν ἐπὶ τῶν ἐλευϑερουμένων 
δούλων καὶ ἐπιμενόντων ἔν τῇ 
δουλείᾳ, ὅτι Ἔχεις τὴν ἄνδρα- 
σιοδώδη τρίχα ἐν τῇ κεφαλῇ, 
τουτέςιν, ἔτε τὴν δρυλικὴν τρίχα 
ἔχεις. παλαι γὰρ καὶ τοῖς »γό--" 
μασι διεκέκριντο οἱ ἐλεύϑερόι 
τῶν δούλων καὶ ταῖς ϑριξί" Τέ-: 
ταὶ γὰρ καὶ Ζάοι καὶ Φρύγες΄ 
ὠνομάζοντο" νῦν δὲ καὶ ταῦτα 

4 3 δῳ 

συνιχύϑησαν. ὃ δὲ ἀντὶ τοῦ δὲω 

. τὴν ἀνδραποδώ 
πεν ἣν τῇ κεφαλῇ, φησὶν, ὅτι 

τρίχα ἔχεις ἐν 
τῇ ψυχῇ ὑπ᾽ ἀμουσίας. 8280]. 
Ἀυδηὶκ, παροιμία» εἰναΐ φασιν 
“ Ἶ 2 - , οἱ μὲν ἀπὸ τῶν ἀρτιγενῶν 
λω» οὗ δὲ ἀπὸ εἴδους κουρᾶς 
προσηχούσης ἀνδραπόδοις " παρ᾽ 
ὃ καὶ αὖ γυναῖχες τοὺς ἀπὸ 
δούλων ἐλευθέρους γεγο- 
νότας, οὕπω δὲ τὸ ἦϑος 

, ἐταβαλὲν τος» ταύτην ΄ ἕτε 
ἔχειν τὴν τρέχα ἔλεγον σκώπτου- 

᾿ σαι. οὗ δὲ, ὅτι τας ἐν τῷ ςήδει 
τρίχας φρένας οὕτως [ἄυο γετ- 
ΠΑ φ. δ: ἀο]θηα ἐππθαίανν ὁ 
πλάτων μεταβαλὼν. τὰς ἀχδρα-: 
ποδώδεις φρέδας ρὕτως ἐκαλε- 
σεν. --- Ἐχ Αὐιβίορῃ. Αν. οἱ. 
ἔπειτα δῆτὰ δοῦλος ὧν κόμην 
ἔχεις. ἈρΡραχοῖ, δον σοτϊηδπὶ 
δίοσθ Ὡοῇ ]1Ἰδυϊδδ6. Αἀ οιὶ- 
ἴοτα Ἰρτίυτς το ἀϑθδηϊαυ. ᾿ΟΌΠ- 
ἴα ροχὶ δαθ]θβοθηϊὲβ . ὑξφι 
τ δδ8 πὶ σοτηδ πὶ σογορδηΐῖ ΑἸΠ6- 
αϊδ: ΔΒθ δπηοὸ δυῖοπι ΧΥΠΙ 
ἙΔΟΟ06 διοηδβδχι. Εδησ. τϊᾶ-, 
419 υδίαπα, Πδοχοτυηι ἐοηθι- 
ξαθα ΠΡΟΥΙΣΩΣ δίδιϊΣ, ΣΡ ΓΔθ- 
δΡΩΪΔΙΘ ὩΟῺ -Ῥοΐθγδηΐ, --- ΟἸσ 
γα 1 Θεῖθυ8 ἸΡτονθγῶϊα. ᾽δοϊδὴ- 
ἄρυδ ν, Ηδὲμά.: δά Θοτρειφή53 
ες νιν 9 . -αἰὐδιον «᾿ ΞΝ 

. ὃ. διυπξ φάθ δχϑιρῖα 
Ῥατγιϊου]αθ δέ ἴῃ. ρα οΣδΙὲ 
Θθδηι διγιιοῖιγα. Ὀοδβιξᾶθ; εἶθ 
΄ιιἃ τὸ ΟἾχὶ ἢ Ἔχε; ἀὰ Ὠδ- 
πιοβίῃ,, ΜΙ ἀλδηδην, Εὰ. 5}.1- 
ἀϊηρ. 88α ᾿υὐ “δ᾽ ὁπ παοηυ, 
,1.0889 (Ὁ 6ζ. ΒΟΥ ὩΣ: ΟΡ Θ581- 

“ Ὧ1ὸ Πα δο 58 ποδηϊξβοβδίδηϑ, 
αυοὰ ρδτῖῖοῖρι9 σϑδολμῖο δά- 
Ἴ)ιοῖ ροίεϑῇ μέν; μος διῦσδαε ἴα 
ὩὨοϑβῖτο ἰοῸΟ 8δῖ'νψγο δϑῆϑι ἤεδχὲ 
Ὠθαμῖ. Ναπι δὶ “1.88 πρὸς 
τούτους μὲν βλέπειν δεῖ ϑαύτοῦ 

Ις. “- 

“- , 

Φ 

Ν 

. 
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ἔχεται, μέλλοντα τοσοῦτον ἀγῶνα ἀγωνίζεσθαι, μήτε ἀσκεῖν 
ὅσα δεῖται ἀσκήσεως" καὶ πᾶσαν παρασκευὴν παρεσκενασμέ. 

οὐ γον 5 οὕτως ἰέναι ἐπὶ τὰ τῆς πόλεως. .4(Λ. ᾿Αλλ᾽, ὦ “Σὲ- 
πρατες, δοκεῖς μέν μοι ἀληϑῆ λέγειν" οἶμαι μέντοι τούς τε 
«Δακεδαιμονίων φρατηχοὺς καὶ τὸν ΤΠερσῶν βασιλέα οὐδὲν 
διαφέρειν τῶν ἄλλων. ΣΏ. ᾿Α4λλ᾽, εὖ ἄριςε, τὴν οἴησιν ταύτην 

ἃ. σκόπει οἵαν ἔχεις. «Α 4. Τοῦ πέρι; ΣΩ. ΤΙρῶτον μὲν, ποτέ- 
ρως ἄν οἴει σαυτοῦ μᾶλλον ἐπιμεληϑῆναι, φοβούμενός τε καὶ 
οἷόμενος δεινοὺς αὐτοὺς εἶναι, ἢ μή; «4.4. 4ῆλον ὅτε εἰ δει- 
ψοὺς οἰοίμην. ΣΏΩ. Μῶν οὖν οἴει τι βλαβήσεσθαι ἔπειμελη- 
ϑεὶς σαυτοῦ; ΑΛ. Οὐδαμῶς, ἀλλὰ καὶ μεγάλα ὀνήσεσθαι. 
ΣΩ. Οὐκοῦν ἕν μὲν τοῦτο τοσοῦτο κακὸν ἔχει ἡ οἴησις αὖ- 

45 τη. ΑΔ, ᾿“ληϑὴ λέγεις. ΣΏΩ,. Τὸ δεύτερον τοίνυν, ὅτι 
καὶ ψευδής ἔςιν, ἐκ τῶν εἰκότων σκέψαι. 4. Πῶς δή; 
ΣΙ. ἸΠότερον εἰκὸς ἀμείνους γίγνεσθαι φύσεις ἐν γενναίοις 
γένεσιν, ἢ μή; «4.4. Δἤλον ὅτι ἐν τοῖς γενναίοις. «Σύ. Οὐκ- 
οὖν τοὺς εὖ φύντας, ἐὰν καὶ εὖ τραφῶσιν, οὕτω τελέους 

. γίγνεσθαι πρὸς ἀρετήν; ΑΔ, ᾿Αἰναγκη. ΣΏ. Σκεψώμεϑα 
δὴ τοῖς ἐκείνων τὰ ἡμέτερα ἀντιτιθέντες, πρῶτον μὲν εἶ δο- 
κοῦσι φαυλοτέρων γενῶν εἶγαι οὗ “Ζακεδαιμονίων καὶ Τ]ερσῶν 

, βασιλεῖς. ἢ οὐκ ἴσμεν ὡς οἱ μὲν Ἡρακλέους, οἱ δὲ ᾿“4χαι- 
μένους. ἔκγονοι, τὸ δὲ «Ηρακλέους τε γένος καὶ τὸ ᾿«ἄχαι- 

ουμέψους εἷς ἸΠερσέα τὸν Διὸς ἀγαφέρεται '; Α΄. Καὲ γὰρμ 
τὸ ἡμότερον, ὦ Σώκρατες, εἰς Εὐρυσάκη "' τὸ δ᾽ Εὐρυσά- 

ΑΑΚΙΒΙΑΖῊΗΣ 

νυ ᾳ. παρασκευασάμενον: αυλη.- 
αυᾶπι Ῥγοδιιαν υἱζσαχιθ οἱ 
80] Θπ 18 πᾶθο νδιιϑῖδβ Σὰ 1:- 

“δὲ ἀμελεῖν, πος ἀΐοδε: Ζο: γ8- 
-φρίσεγ δ, ἤος οὔεεγνανο οδε;, 
ἔφ αμέοπι περίέρονθ; αυοὰ 
ἔς ϑεδϑὲ Δ᾽: ἰδϑίταιτα. 1[}- 
Ἰυὰ δηΐπι σαυτοῦ οἰμελεῖν εἴ- 
ξεοδιι6 ἰδιΐωπι Θὲ τοῦ πρὸς 
τούτους βλέπειν: Η5᾽ γειρίοεγε 
εἰεδε: εἐ (νι ιδῖοται ϑογιμ οοη- 
διάθγδηδ.) ἐσίρεωσει τισρίἐρεν'. 
ἔλϑοιυδ Ἰρῆων δὲ τὴ Οοά, θη. 
ΠῚ ἀοϊοῖυπη, 'π Οοἱδθ], οζῃἶ8- 
δτα θεῖ. ϑοὰ νἀ6 δὴ πδίι 
11πὰἃ 6 δή, ΄υδο Ῥ τί! ου]α Βι:- 
7υ8 ρἴδηβ Ἰστὲὶ δδὲ, -ρυδϑβϑγίζει 
.81, ασυοὰ ἤοιὶ ἀορϑὲ οἰπηΐηο, 
Ῥοδὲ ἀμελεῖν ταϊηἱπιδπι ηΐοτ-- 
ῬυπΟΟ ΘΙ: ΡΟ δ8 Ρ1Ὸ τ 618 
αυδπι ΠΡ τὶ ἘΣΒΙ ΡΘΕ, ἜΝΗΝ 

δ᾽ 815 Β6. οΧ ἴεῖριι5 ορῖ, Ργὸ 

Ὅτι. ΧϑηΟΡΉ, Ογτορ. 7, 3, 14. 
ἀκινάκην πάλαι παρεσκευασμένη 
(81. παρασχευασαμένη) σφάζττει 
ξδαυτήν. --- Ὠ6 δθηδιι νοοῖς πα- 
ρασκευή ν. Ἰπὰ. 

1. Βοβο]ϊδδῖθδ δὰ Ἐ, 1. ἴρ- 
δϑυπι “ολασπισιδτε, διυοῖοτε: 
δυΐθπι ἈΠΕΉΧΙΩΣ (ν, Ηοεοὰ. 1, 
450. ΑΡΟ]]οά. 2, 4, 5.) ῥὲετ- 
ὅέπ, Δοδιδοηιθηζάδχιμ ῥσοξο- 
Ὠϊογθηι, δΙΐμαι ξδοϊαξ Ῥετ- 
861 ΟΣ Απάγοασιθάδ. 

9 Ρ]ιξ, Α]οΙδ. τηῖε, “τὺ 341- 
πεὐμίδοις γένος ἄνωϑεν Εὐρυ- 
σάνην τὸν Αἴαντος ἀρχηγὸν ἔζειν 
οκεῖ. - 

.». 5 ψΨψε- 
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κους, εἰς Δία. ᾿ΣΩ. Καὶ γὰρ τὸ ἡμέτερον, ὦ γενναῖε ,Αλ.- 
κιβιάδη, εἰς Δαίδαλον" ὁ δὲ Δαίδαλος εἰς “Ἥφαιςον τὸν 
“Ζιός δ. ἀλλὰ τὰ μὲν τούτων, ἀπ᾿ αὐτῶν ἀρξάμενα, βασι- 
λεῖς εἶσιν ἐκ βασιλέων ", μέχρε Διός" οὗ μὲν ̓ Αργους τε 
καὶ «Λακεδαίμονος, οὗ δὲ τῆς Περσίδος τὸ αδεὶ, πολλάκις δὲ 
καὶ τῆς ᾿Ασίας, ὥσπερ καὶ νῦν' ἡμεῖς δὲ. αὐτοί τε ἰδιῶται 
καὶ οὗ πατέρες. εἰ δὲ καὶ τοὺς προγόνους σε " δέοι καὶ ἃ. 
τὴν πατρίδα Εὐρυσάκους ἐπιδεῖξαι Σαλαμῖνα ἢ τὴν «Αἰακοῦ 
τοῦ ἔτι προτέρου «Αἴγιναν ᾿Αρτοξέρξῃ τῷ Ξέρξου, πόσον 

3 γπυροτεδὶ ϑελῥείεγτπαςΐον 
διιοίογθαι αἸΔΙορὶ δ]16ὴ)8 δος 
ξηοιυϊοδηΐθηε, οὔτ Ὠομηΐθὲ 46 
ὨδίαυτδΙΣ ροηθσο πο δρὶ ροῦ-. 
δῖ. ϑορδιτοπίβοιῃ Ἰρίτικ 50- 
ογϑῖῖδ Ῥδῖγοπι δίδει, ΘΓ 
ΔΙ] ρσογιᾶπι Βυαῖ βθῆιδ γ606- 
[1580 ἃ Ὠαϑάδὶο δῖδιιυ υϊογιι τι 
ἤόσοθ. όγαπι που: 8608 ο0Ὡ- 
ἔωδα διηῖ 1411 ἴῃ ἔρβα δηῖῖ- 
αυϊαῖθ,. υἱἱ Ῥδῖθῖ . ΘΧΘΡ]Ὸ 
Αδβοϊοριδάδγυμι, σΣ ὩΘΏ ἂχ- 
ἴοι 801π δ0ἀ. σοηι8 οἰΐδηι 
ἂαὖὸ:͵ Αδδουϊδρὶὸ 
Ουὰ οδεῖδὲ διυῖθηι, αιιῸ πΣ- 
Ὧμ8 ἔλι!)δπηλ δ᾽ αυδὴλ ΑἸΠ6- 
ἰδ 1686 ογϑάδηιιϑ, 71:86 ΡΟΣ 
Ἰμτθ8 δὐιῖῆοοβ δὰ ἢ Δθ68- 
υτπ, δΒογοθηι Αἰοδθ ἐπα ϊ56- 

τ δηι, ΟΥ̓ΡΊΏΘΠΣ διλᾶπι γαἔϑε- 
τοι ἡ Νϑῆι6 Θηῖπ) Δ88 ΕἸ τὶ ΡΟ 6- 
δι ελόνο δὰ ἘπυιΠγρῆσ. 
12. (Ρ. δίθρῃ. 11. Β.) ρΡυϊδηιῖ 
οἱ μος δὲ 1}1οὁ ]οοο ᾿οσδηῖθπι 
Πος ββϑϑσοεθ ϑοογδῖθῃ, ΟυἹἱ 
οὐπὶ ἀΐοῖϊε Σὲ. Τοῦ ἡμετέρου ' 
προγόνου, ὦ Εὐϑύφρον, ἔοικεν 
εἶναι Δαιδάλου τὰ ὑπὸ σοῦ λε- 
γόμενα᾽ καὶ εἰ μὲν αὐτὰ ἐγὼ " 
λεγον καὶ ἐτιϑέμην, ἴσως ἂν 
με ἐπέσκωπτες, ὡς ἄρα καὶ ἐμοὶ 
κατὰ τὴν ἐκείνου συγγένειαν τὰ 
ἐν τοῖς λόγοις ἔργα ἀποδιδρά- 
σπδε, Ἰοουῦι 8826 ΒΑΡ ηλι8, 
8δ0ἀ αὺυὶ ροείγοῖ, δὲ ᾿ρβδμι ἤδης 
διιᾶπι ΟΥ̓ ΘΝ ὈΘΣ Ἰοουπι 10. 
δηρθογδῖ, ὩοΩ ἐγ ἴδηι ἃ πϊᾶ- 
ὑοεῖθυδ πρϑπιοζαγοῖ, ---- Επΐθδθ 
δυΐθηι ἴΔ16π2 ξδιι δι δ1ν0 
δϑηΐθαὶ (γένος) Διμθηδ, ἀ6- 

τορϑιθθδηῖ,, 

ΤΟ ΒΓΔ γ9] 8010 ὨΟΙΏΣΩΘ 
υπῖὰ8δ Θ ρᾶρὶ5 (δήμοις ) Ατι- 
οὯ9 4αιδαλίδαι (ϑίορ. Βγ2.); 
4υλ ρᾶρυδ 8δ0ἀ986 ν] ἀϑίυς ἔιι15859 
Ῥυϊπιῖβ βΘΏΘΥΙ8 1118. ΝΙ6- 
4υ8 οΡϑδῖδι ῃοϑῖγαθ δϑθη θη 180 
αυοά ϑοογδῖοα δήμῳ ἔυϊξ ποι’ 
ἐχ 4αιδαλιδὼν 56 ᾿Α4λωπεκῆ- 
ϑεν. Τοὐρο ἀτϊνογβᾶ ϑηΐπι ογδῖ 
ἀϊδιτιδυῖο ῬορὶΣ ΑἰοΣ ἴῃ 
δήμους ΑὉ αἰῖοτᾶ ἴῃ ᾿φρατρί- 
ας καὶ γένη. Οὐοηξογδίην [)9- 
πιοβῖμ. ὁ, Νοδοσ. Ρ. 365. υδὲ 
ἘΣι}8 ΘΘΏΘΥΙδ., τῶν Βρυτιαδῶν, 
Ῥαγιϊοῖρθα Θηυπιθυδ ΟΣ 8ῸΧ 6 
αἰνοιβὶθ ΟὔἹθ8 ρᾶρί8, ΟΣ, ε[- 
γαῖ] ἀθ ῬὮΣ] λα οἱ ἀθ Βι:- 
1416 ἰὼ Ὡοῖ, δὰ ἢ ϑιβοβίῃ. 
Μιά. 40. οὲ 49. -- Γ᾽ δεάδιὲ 
δυῖΐθηι ' Ῥεοάνιιπι Ἐγδελέλεισπ ! 
Θοδο αι δὰ ἢ. 1. ἔδοι Ψυϊ- 

! 

, 

οδηὶ ἤϊλπν, ἃ Ῥδηάϊοηῖ ᾿Ξ 
Ἰυπι ΕΥΣΟΠΙΠοησίσυθ, αυθηλ ᾿ 
Μυϊοδῆυβ ρϑηϊοσδῖ, πϑροΐθῃ. 
Νεπιῖσυπι παι ἀὐνϑυδὶ ῥτο- 
γὶθ Εὐδοβίπουσυδ οἱ Ετγοοῖ- 

᾿ἴμουδ, υὐ ἀλδογῖθ ἐγδαϊίωσ ἴῃ 
50} ]. δά 1]. β, 541. 

4 Τὰ μὲν τούτων --- βασιλεῖς 
εἰσι, Ἀοίι8 στδθοΐϑπιιδ Ῥτὸ σὗ- 
τοι μὲν "-- δἰαίν.. Μιὰ. Οτδπι. 
5. 128. (115.) ΟΒε, 2, Ὦθ Ηἷϑ 
δῖοι, ἀπ᾿ αὐτῶν ἀρξάμενα: Υ. 
Σωά. ἄρχεσϑαι. 

δ Οὐ υηξ Ῥγοηόσηθηι ἴκθ8 
ορίτπι. 

Κ 2 6 Ἐογ- 
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ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 

46 ἄν οἴει γέλωτα ὀφλεῖν 5; ἀλλ᾽ ὅρα μὴ τοῦ τε 7 γένους 

. ὄγκῳ ἐλαττώμεθα τῶν ἀνδρῶν καὶ τῇ ἄλλῃ τροφῇ. ἢ οὐκ 
,ἤσθησαι, τοῖς τε '" “Δακεδαιμονίων βααιλεῦσιν ὡς μεγάλα τὰ 
ὑπάρχοντα; ὧν αἵἷ γυναῖκες δημοσίᾳ φυλάττονται ὑπὸ τῶν 
ἐφόρων, ὅπως εἷς δύναμιν μὴ λάθῃ ἐξ ἄλλου γενόμενος ὁ 

». βασιλεὺς ἢ ἐξ “Ηρακλειδῶν. ὃ δὲ Περσῶν τοσοῦτον ὑὕπερ- 
βάλλει, ὥστε οὐδεὶς ὑποψίαν ἔχει, ὡς ἐξ ἄλλου ἄν βασιλεὺς 
γένοιτο ἢ ἐξ αὐτοῦ. διὸ οὐ φρουρεῖται ἡ βασιλέως 2 γυνὴ 

ς. ἀλλ᾽ ἢ ὑπὸ φόβον. ἐπειδὰν δὲ γένηται ὃ παῖς ὃ πρεσβύ- 
τατος, οὗπερ ἥ ἀρχὴ, πρῷτον μὲν ξορτάζουσι πάντες οἱ ἐν. 

τῇ βασιλέως, ὧν ἂν ἄρχῃ, εἶτα. εἰς τὸν ἄλλον χρόνον ταύτη 
τῇ ἡμέρᾳ βασιλέως γενέϑλιφ ὃ 

: 
ἅπασα ϑύει καὶ ἑηρτάζει ἡ 

᾿Ασία" ἡμῶν δὲ γενομένων, τὸ τοῦ κωμωδοποιοῦ, οὐδ᾽ οἱ 

ἃ, γείτογες .. σφόδρα τι αἰσϑάνονται κ, ὦ ᾿Αλκιβιάδη. μετὸ 

ὁ Ἑογθᾶτα Ἀρτοξέρξῃ Ἰοσο 
ΔΙΐοσίιβ θὲ. α 36. δὶς οἷ τ.- 
ἔτα 8. 0. ἀοάδε Θ᾽ οοἀδ, ορῖ. 
οὲ ρυν. 1άθπι ϑδάδθειν διιοὶσ- 
τἰϊᾶῖθ Ῥγὸ νυ]ρ. ὄφλειν τερο- 
διιῖῖ ὀφλεῖν, Δοκιδίὰ οπιηΐ δ6ς 
ὥφλον, ὄφλῃ οἱὰδ.. τϑθοῖθ οϑη» 
86η8; 46 ΄4τ.Δ ζΘ6 ν. 208 ἴῃ 
Οτάπισι. δπιρ]. 

,. 7 ΨΟ]4ο τῷ τε, χυοὰ ἀεῖο- 
τι ὩΟΏ 6δῖ: δορὰ Ὧοβ δϑοιι 
διιαχα διυιοϊοχιίδίθα οοὐϊομηι 
Ἰοῶβρθ ρῥ]ατισιοσζιπι, 

1. Τά φμοβίϊζυπιχ φοδῖ, 4014 88- 
αυϊ ἀορεῦδὶ καὶ τοῖς τῶν Περ- 
σῶν. ,5ε4 ἢοσ ΟΡ :πδοεῖδ 116 
ὧν αὖ γῦν. κι τι Δ. ἴΔΟΧ τηϊ- 
ζδῖωγ, 

5 Ὑυ]ρὸ ἢ τοῦ β.; δεοά ορί. 
θὲ ῥἷυγ, σϑοῖϊῃ8 οὐιττηξ δὶ" 
ἄθειιπι ΔΥΓ 1}. ΟΣ ΙΠῸΣ ἐν 
τῇ βασιλέως, οἱ Δ1101, μὴὶ ἀδ 
ζϑρο Ῥογβᾶσιίληι. : 

5. ΟἸδεῖ, γι, ψεη, γενέσια. 
. 5080]. Ζενέϑλιά ἐξιν ἢ δι᾽ ἐνν- 
αὐτοῦ ἐπιφοιτῶσα τοῦ τεχϑέν.- 
τὸς ἑορτῆς γενέσια δὲ ἢ δι᾿ ἔν,» 
αὐτοῦ ἐπιφοιτῶσα τοῦ τεϑνεῶ--: 
τος μνήμή. 815 θὲ 4111; πῖδὲ 
αὐυοὰ Ζεγνέσια 81 οἰῖατι αιιϊΐ 

οοεῖμηε 6556 ΑἸμΘηΐβ σφ θργᾶ- 
ἴμι 1 Ποποσθϑιι πεουϊζελοιζα 
ἀοεοδηῖ, αμ:86 οἱ ἡγεκύσια. 
Οπιδα νοϊδηξΐ ἔοτιδ δα υ 
ἀδ γενεϑλέοις, αυοα νόει δἱΐ 
δρυὰ δηῃίαιοβ Ὡοπιθ πδῖδ- 

γιά. Ἰοχ. ἈΒοῖοσ. ἂρ. 
ΒοΙεῖς. Ὁ. 231... Απιτα οι; τυπι, 
ΤΠο. Ν. εἱ Ρηγγηλοξιατα οἰπὶ 
Δηοῖ, ᾿ΙΟΌΘΟΚΙΣ Ρ. 104. Αἀπ- 
τιδῖιϊοϊδῖα δυΐθηι. ΒΘ ΊΚΘΕ, Ρ. 
86. πιϊο διιοϊδίδτιεπι Ὀγδά- 
οορίῖο ἀδθγορᾶσθ δία ἀθη8 ἢτ- 
ΤΔγΘ Ῥοῖδ5 24 νιάσῖιγ: 
ΘΙ. ΘΠ1Π, εἰ 41185 50] 6ῖ, υὐδυπιὶ 

- ΔΕ σσετΣ δογιρίοσωπι, δεξί, 
δορά δι ἰδηΐυσπι τέ κωλύει; 
χανὰ ἀδοϊξάιε, [7508 δυΐθει ζγϑ- 
σθπϊοσῖ Οτδόοοσαπι (ΡΉΙ- 
ἰοῆθιι, 72 βόρμιπι, ΑἸοΙρΡὮτο- 
θα, Ὠιοηθπι ΟδδδίιΣ Οχοὶ- 
ἴαι ΤΙΟΌΘΟΚ. 1. 5.) ἔδοι]θ ρο- 
ταῖς οἴαπι δᾶὲ δηϊσῃ αι ἃ]}- 
αυθη Ρ]δῖου 5 οοὐέξοοεσ, υτάθ 
ἮΓΘΒ 1}}} ΟΡ Σ Πλΐ ὩὨΟΒΙΓΙ, ΣΙ ΓΑΓΘ, 
ΔΘ Ὧ089 4. ΔΙΏΝΙ8 ΧΘὴ ΠΙ]- 

Ἀ1Π106 σομἔθοϊδη) 6886 ὈΘὩ 56ᾶ- 
Τμ189) 1}118 80118 ἴθ πλθ ΣΟ ΣΕΙ͂Σ 
ξοτογθ πο] ΐηλι8. ᾿ 

4 Ῥγονοεθέυα πος Θο δ ο]:4- 
δῖ68 Ρ]αῖσῦ σοπιηοῦ ἐγ θαι ἀἱ- 
οἷ. Μαυγθῖτιβ (δ: Ι,. 8, 12.) 
σοιρδγλῖ 1] ῬΗΟΟΙΟΙ 5 ἀρυὰ 

ἢ ῬΙυξ. 



- 
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τοῦτο τρέφεται ὃ παῖς, οὐχ ὑπὸ γυναικὸς τροφοῦ ὀλίγου 
ἀξίας, ἀλλ᾽ ὑπ᾽ εὐνούχων, οἱ ἄν δοκῶσε τῶν περὶ βασιλέα 
ἄριξοιε εἶναι. οἷς τά τε΄ ἄλλα προστέτακται ἐπιμέλεσθαι 
τοῦ γενομένον δ, καὶ ὅπως ὅτι κάλλιςος ἔξαι μηχανᾶσϑαι, 
ἀναπλάττοντας τὰ μέλη τοῦ παιδὸς καὶ κατορϑοῦντας 5. 
καὶ ταῦτα δρῶντες ἐν μεγάλῃ τιμῇ εἶσιν. ἐπειδὰν δὲ ἐπτέ- 5] 
τεις γένωνται οἱ παῖδες, ἐπὲ τοὺς ἵππους καὶ ἐπὶ τοὺς τού- 
των διδασκάλους φοιτῶσι, καὶ ἐπὶ τὰς ϑήραρ ἄρχονται ἐέ- 
γαι. δὶς ἑπτὰ δὲ γενομένων ὃ ἐτῶν τὸν παῖδα παραλαμβά- 
γουσιν οὗς ἐκεῖνοι βασιλείους παιδαγωγοὺς ὀνομάζουσιν. εἶ-- Ὁ, 
σὲ δὲ ἔξειλεγμένοι ἸΠερσῶν οὗ ἄριςοι δόξαντες ἐν ἡλικίᾳ τέτ-- 
ταρες, ὃ.,ιτε. σοφώτατος, καὶ ὃ δικαιότατος, καὶ ὅ σωφρονέ- 

γξατος, καὶ ὃ ἀνδρειότατος. ὧν ὃ μὲν μαγείαν τε διδά- 
σκει. τὴν Ζωροάςρου τοῦ Ὡρομάζου . (ἔξει δὲ τοῦτο ϑεῶν ο. 
ϑεραπεία)" διδάσκει δὲ. καὶ τὰ βασιλεκά: ὃ δὲ δικαιότατος 
ἀληϑεύειν διὰ παντὸς τοῦ βίου" ὁ δὲ σωφρονέξατος μηδ᾽ 
ὑπὸ μιᾶς ὃ ἄρχεσϑαι τῶν ἡδονῶν, ἵγα ἐλεύϑερος εἶναι ἐϑί- 
ζηται, παὺ ὄντως βασιλεὺς, ἄρχων ἠρῶτον τῶν ἐν αὑτῷ, 

ΡΙμῖ. (80ὴ : δημέᾳ δὲ τῷ υἱῷ νύμ- 
φην ἀγόμενος, ᾿Εμοῦ μὲν, εἶπεν, 
ὦ παῖ, τὴν σὴν μητέρα γαμοῦν- . 

τος οὐδ᾽ ὃ γείτων ἤσϑετο" τος ͵ 5 ΟἸγπιρϊοάογιι8 πῖον 8118 
δὲ σοῖς γάμοις καὶ βασιλεῖς καὶ ατεᾶῖ Θ08 πᾶδυπι ἢ]: ἔθοἱβδθ 
δυναςαὶ συγχορηγοῦσιν. --- Μοχ ὩΣ χϑρὶι5 θδδϑῖ 

Ουδησυδι γγδοδῖδς ξοχίδβδθ 
18 τὰ -.-᾿ 

ΔαυηιπΣ οἱ 
δὰ νο΄σδπὶι τροφοῦ 5.0]. 8ᾶ- 
θεῖ μδθο: αὕτη “άκαινα τὸ 
γέγος ἦν, «Δανικὴ καλουμένη. ΑἹ- 
Οὐδ᾽ 8156 τυ γι θοαὶ ἀ1ο 3. ΘοΓ]- 
Ὀοράσι διιΐΐθαλ νιάδϑίσ “ανί- 
κη. Ἦ. 6. «Παονέχη : Ὠϊδὶ ταθ- 
τυ ἃ Θοὲ πϑάσι: δαὶ 
δρυὰ ῬΙμαΐάτοδυτω, ΑΙΟ1Ρ. 1. 
(ν. πιοχ ποῖ. ἀ.) οἱ γουγν. 

..«ἀ0. Ε, Ἰ͵οϊάθελ πλι}16115 Θεῖ 
“μύκλα. 

δ 510 ἔγοδ ορῖ. Ἄυ]ρο ἐπιμε- 
λεῖσθαι: νἱά. τπῖτα 5. 56. οἱ 
οἔ, Οτᾶπιτ.. 8810}. Ὑ. 
ἈΑὰ ν. γενομένον νιά. Ἰπά, γέ- 
γεσϑαι. βηροίδοιις (4ᾳυ: Ἀ. 
. Ἰαυάαϊ, ». 1194) Ῥοδὲ γενο-- 

μένου ἀἀὰϊξ παιδός. --- Νίοχ, 
δὲ νυ]ρο τῷ τὸ μέλη, οορυα 
διςιοτιδίθ Ῥ]υτγιταογιπι ο0- 
ἀἴουπι οἵ Ῥιυϊβοϊδῃξ οπιϊδδᾶ. 

Ἅ 

4 

ἑλω. --. 

φιαϊθᾳυθ Βαρμλεβθὲ Ογτζυδ. 

ἍΤοΡσ. νά. γενό νον: χυδηι- 
ν]ϑ νυϊραία Ἡράϊο οἴϊᾶπι 16ρ8- 
ἴω δρυά ΛΔρυ]. ΑΡΟ]. Ρ. 290. 

Ἢ Ζογοδβίσθβ 80. 1101. δυο 
6 ἐρβίυβ Ογζοπλαζι8 ὮΪϊι8 

Ἰοδίωγ ἰρῆοσο. Νοῖιπι θεῖ, 
Βοημπι ἄδιπι Ῥογδᾶβ Οτομλδ.. 
Ζθῖι (Ογπιμδα 4. ταλίυτ Ατῇ- 
τοδηΐιπι ( Αἰ λγέιατι ) ὙΟΟδ856. 
Υ. ΡΙυῖ, ἀθ 15. οἵ Οδ:τ. Ὁ. 369. 
1ιοοῖδ διῖθοπι ἀὸ ζΖοσγοδδῖγσθ 
(ΡΙ τη. 80, 1. 1,δϑεῖ. 1, 2. δυϊὰ, 
ἴῃ ν. οἷο.) δά ἀθ ϑοβοΐιυπε δὰ 
ποδίγαπλ ἰοουτι μαμὰ νυ] ραγῖα 
οσοηϊηθη5. ὙΥἱα, οἱ Ηδιιοῖ, δὰ 
10. Νοογοῦι, 6. δίυτΣ, δὰ 
Ἐπιρθάοο!. Ρ. 86. 

8 Ψψιά, δὰ 18. 6. 
3 Ῥλδι- 
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ἀλλὰ μὴ δουλεύων" ὁ δὲ ἀνδρειότατος ἄφοβον καὶ ἀδεᾶ 
ἅ, παρασκευάζων ὅ,) ὡς ὅταν δείδῃ δοῦλον ὄντα. σοὶ δ᾽, ὦ 

᾿Αλκιβιάδη, ΤΙερικλῆς ἐπέξησε παιδαγωγὸν τῶν οἰκετῶν τὸν 
ἀχρειότατον ὑπὸ γήρως. Ζώπυρον τὸν Θρᾷκα". διῆλθον 

, δὲ καὶ τὴν ἄλλην ἄν σοι τῶν ἀνταγωνιφςῶν τροφήν τε καὶ 
παιδείαν, εἰ μὴ πολὺ ἔργον ἦν' καὶ ἅμα ταῦτα ἱκανὰ δη- 

6, λῶσαι καὶ τάλλα ὅσα τούτοις ἀκόλουθα. τῆς δὲ σῆς γενέ- 
σεως, αὐ ̓ Αλκιβιάδη, καὶ τροφῆς καὶ παιδείας, ἢ ἄλλου 
ὁτουοῦν ᾿Αϑηναίων, ὡς ἔπος εἰπεῖν, οὐδενὶ μέλει, εἶ «μὴ εἶ 
τις ἔραςῆς σου τυγχάγεε ὦν. εἰ δ᾽ αὖ ἐθέλεις δ εἷς πλού- 
τους ὠποβλέψαι καὶ τρυφὰς καὶ σθῆτας, ἱματίωκ Θ᾽ ἕλ- 
ξεις, καὶ μύρων ἀλοιφὰς, καὶ ϑεραπόντων πλήϑους ἀκολου- 
ϑίας, τήν τε ἄλλην ἁβρότητα τὴν Τ]ερσῶν, α ἑέης ἂν 

38 ἐπὸ σεαυτῷ, αἰσθόμενος 5 ὅσον αὐτῶν ἐλλείπεις '. εἰ δ᾽ 
αὖ ἐθελήσεις εἷς σωφροσύνην τε καὶ κοσμιότητα ἀποβλέψαι, 
καὶ εὐχέρειαν, καὶ εὐκολίαν, καὶ μεγαλοφροσύνην, καὶ εὐτα- 
ξίαν, καὶ ἀνδρίαν, καὶ καρτερίαν, καὶ φιλοπονίαν, καὶ φί- 
λονεικίαν Κ, καὶ φιλοτιμίας τὰς “Μακεδαιμονίων, παῖδα ἄν 

Ὁ. ἡγήσαιο σαυτὸν πᾶσι τοῖς τοιούτοις δ. εἰ δ᾽ αὖ τι καὶ 
πλούτῳ προσέχεις, καὶ κατὰ τοῦτο οἴει τι εἶναι, μηδὲ τοῖῦ- 
τὸ ἡμῖν ἄῤῥητον ἔξω ", ἐάν πως αἴσϑη οὗ εἶ". τοῦτο 

8 Ῥδειϊοϊρίιιαν ϑδϑολοίθγηια- 
εἶεν, οὔ πιο]οβῖδπι δηδοοΐ:- 
τηῖδῦ, τιυϊδδυπι ὑυϊδὶ ἴῃ 
παρασκευάζει: δῖχυα ὁϊς ὁάϊ- 
ἀτι Β6. 

4 ῬΙυΐ, ΑἸοῖΡ. ἐπε, ᾿4λκιβια.- 
δου δὲ καὶ τίτϑην γένος Δάκαι- 
γαν ᾿Αμύχλαν ὕνομα, καὶ Ζώπυ- 
ρον παιδαγωγὺν ἔσμεν, ὧν τ 
μὲν ᾿Αντισϑένης τὸ δὲ πλάτων 
ἐςόρηκεν. 

5. ἼΤγϑα ορίϊπι ἐθέλοις. 868 
" οἴ. Α. 38. ἃ. Ὁ. ᾿ ᾿ 

Φ ' 

6 ΟἸασῖς. αἰσθανόμενος. 

1. 80}01], Ὅτε καὶ ἐμα.- 
τίων ἕλξιν, ἢ φησι πλοία, 
διαφερόντως “Αλκιβιάδης ἐπε- 
τήδευεν. ΡΊυϊ, ΑΙοΙΡ. ν. 193. ὁ. 
πυθηπλοτδΐ τα ΠΡ] σ θυ 6711 τρυ- 
φὴν τῆς διαίτης --- καὶ ϑηλύτη- 

ν 

-» 

“τὰς ἐσϑήτων ἁλουργῶν ἑ.- 
ἄν 

κομένων δι᾽ ἀγορᾶς, καὶ πο- 
λυτέλειαν ὑπερήφανον κ. τ΄ λ. 

8. γοοσδθυ]ιπι ρτορεΐυπι ἢυς 
ΤΩΧΊΙΏΘ ὈΘΥϊΪΠΘΩδ: οὗ, Χο- 
τόρ. Σ,δοϑα. ά,2. Αρθδ8. 2, 8. 
Ἰάχυθ ϑδοχρίυγδηθ ὩΟΏΏ 1110" 
ξυπι οοἀά, φιλονικίαν, χυλε 56- 
χυλῖυν οὲ Θχρ]ϊοδὲ 568} ].. τοὶξ- 
οἱϑη δηλ ἄϊοος σὰ ΒοΟοΘΟΚἤΙο 
δ Ῥιπὰ, Ρυιῃ. 9, 32... τῖ δὶ} 
ταϑῖ οοὔϊοθ ορίξη!ο. οὐ]υς 
διυιοϊογειδῖθ ΒΘΕΪΚΟΣ βοσερεέιγδπι 
11δπὶ δά αν: δρια ἴδοοσ. ῬὨϊ- 
ὮἸΡΡ- Ρ. 106. 

3 Ψιὰο ἀθ 14}: ἀαῖϊνο, αυὶ 
ΕλΟΔ]16 ἰδιθα δδὲ 1ηϊοιθοεῖυ, 
δῖ. Θιδαῖπ. β. ἀοᾷ, 6. 

4 Ψυΐρο τοῦτο ἂν ἡμῖν, τιθο- 
ἄοβ6. γιά. Ῥγδοξ, μ᾿ ᾿ 

. 5 Ψ'. μά, ἴπ ἐάν οἱ οὗ. 
6 ψεοι- 



Φ 

ΠΡΏΤΟΣ.. 461 
μὲν γὰρ 5 εἰ ἐθέλεις τοὺς «“Ταχεδαιμονίων πλούτους ἰδεῖν, 
γνώσει ὅτι πολὺ τἀνθάδε τῶν ἐκεῖ. ἐλλείπει. γῆν μὲν γὰρ ο. 
ὅσην ἔχουσι τῆς 9᾽ δαυτῶν καὶ ἸΠεσήνης οὐδ᾽ ἂν εἷς ἀμ- : "ν 
φισβητήσειε τῶν τὴδε πλήϑει 7, οὐδὲ ἀρετῇ, οὐδ᾽ αὖ ἀν- 
δραπόδων κτήσει τῶν τε ἄλλων καὶ τῶν εἱλωτικῶν, οὐδὲ 
μὴν ἵππων γε, οὐδ᾽ δο᾽͵ ἄλλα βοσκήματα κατὰ Μισήνην νέ- 
μεται ὃ. ἀλλὰ ταῦτα μὲν πάντα ἐῶ χαίρειν" χρυσίον δὲ καὶ 39 
ἀργύριον οὐκ ἔξιν ἐν πᾶσιν “Ἕλλησιν, ὅσον ἐν «ἀακεδαίμογι 
ἰδίᾳ" πολλὰς γὰρ ἤδη γενεὼς εἰσέρχεται μὲν αὐτόσε ἐξ ἁπάν- 
τῶν τῶν Ἑλλήνων, πολλάκις δὲ καὶ ἐκ τῶν. βαρβάρων ἡ, 

4 ἐξέρχεται δὲ οὐδαμόσε" ἀλλ᾽ ἀτεχνῶς, κατὰ τὸν Αἰσώπου Ὁ.᾽ ΄ 
μῦϑον, ὃν ἡ ἀλώπηξ πρὸς τὸν λέοντα εἶπε ", καὶ τοῦ εἰς 
«Τακεδαίμονα νομίσματος εἰσιόντος μὲν τὰ ἤχννη τὰ ἐκεῖσε τε- 

κ 

Ι 

7 

.6 ψεγδδιοῦτο μὲν δάνοτθι8- 
Ἰῖον δυηῖ ΡῬοβιῖϊδ δὲ θχβρθο- 
ἴδιιϊ ῬΓΟΡεΘ βδυυπὶ “σοῦτο δὲ 
(Ραν ἐιπι-μαγ ει, ργπιιμχ-16- 
ἐπα). ἸῺ δηϊῆηο δυΐθπι μα ρ6- 
δῖ Βοιιρίου Σ᾿ ἴοσσο πο χ πδθς 
ἔετϑ: τοῦτο δὲ τοὺς Περσικοὺς 
πλούτους. δ6ὰ οὗ Ἰοπρίογαπλ 
4υὶ 1ῃςθΓοθα τ ΒΘΥΠΙΟΏΘΤΩ, Πλ11-- 
ἐδῖιιν ροβῖθδ ογδῖῖο (ὡς δὲ πρὸς 

. 4 
τοὺς Περσικοὺς κ- τ. λ.). --- Ῥοεῖ 
ἐθέλεις αυῖϊθ ἱηδοσθηάιση 68» 
86 εἰς δοϊποίαϊδη" πλοιιοῖ, Ὗ9- ΄ 
ΚΘ, ορίῃοιι 

Ἴ Ῥιο τῆς ϑ᾽ ξαυτῶν καὶ Με- 
σήνης ϑιτανίυβ Θπιοηάἀδηάιιπι 
σϑηδοὶ τήν ὃ᾽ δ. κι Μεσήνην, 
ἸΌΝ δὴ οδιιδᾶ; δίσυθ ϊ8 
δουρίυπὨ ἰὰ οοὐ, Εἴννοι], ἴῃ 
νιυ]ραίαᾷ δὰ τῆς ᾿η16]Π|ροημ τι 
χώρας, υἱ γῇ δῖ: ἀρον, χώρα 
γϑβίο. ϑοὰ ἴῃ νϑέρο ἀμφισ- 
βητεῖν τε Ὡθπδηθαι ἢμ8651886 
ΜΛΊΤΟΙ. αὐοα πιο ναϊοῖ ,,4Δ6 
Ῥεδϑβίδῃδ δἰιουιιδ γϑὶ σὰ πὶ 

- Τ᾿ιοβῖγθ οο]]δῖδθ διδῖβοχθ᾽": 
οὐ)]ι8 μϑὺδ ΘΧϑρίυτι δ᾽τυὰ 
πλειὸ, ΟΡ μοσ, ᾿Ἰηνϑηϊθὶ. Οἱᾶ- 
ΚΘ δμδρίοου νϑύρδ δίαυοιὶ δὶς 
ΔὨ[ΟΚΟ 1580. 

δ Μεσήνης, Μεσήνην, ἴϊὰ 11- 
Βεῖ, Βῖο δὲ δῖδὶ. δοείριω- 
Τῶπι ΡῈ σό δοσνδηῖ οοάα, 
ΟἸ δεῖς. οἱ γϑϊ. 

50.801. “Ὡς Τυρταῖός φησι, 
ἡΜισσήνην ἀγαθὸν μὲν ἀροῦν, 
ἀγαθϑὺν δὲ φυτεύειν. Αὐυροεὶ 
Ῥοῖθδῖ ποὺ ἔγδβιιθηξο: ο0116- 
οἰΐο ΚΙοϊχίδηδ. ϑυβρίσου δὺ- 
ἴθι δά δϑϑὶ96 11} αἀϊδίλοο, 
αυοὰ 6 Ῥδυδδηϊδθ Νίθβεθη!δ- 
οἷ8 ΚΙοϊζειβ ὀχμίδισδε ἢ. 126.. 
ἔπ δυηα τηόάμηι 

“Ἡμέτερον βασιλῆα, ϑεοῖσε 
λον Θεόπομπον, ΄ 

Ὃν διὰ ., ἹΜισσήνην εἵλομεν 
ι εὐρύχορον, ΕΒ 
Μισσήνην ἀγαϑὴν μὲν ἀρῶν, 

ἀγαϑὴν δὲ φυτεύειν. 

1 Δυοίοτνδὶθ οοἀά. ἸοΏβο 
ΡΟ᾽υτίπιοσιι δηῖθ βαρβ. δάορ- 
δηλ σὴς γαῖ ἐκ τῶν, 
ᾳυοά οπιξιπξ βοΟῚ1 Ῥάγὶδ, Ε Ε, 
χλθ 8118 ὩΟΠ ἱπνἱῖο, --- δι" 
ἴο δυρϑγιιδ Οἴδεῖ. γαῖ, ἴῃ, 
μδρϑῃὶ πολλαῖς --- γενεαῖς. 

5 Μοηάιηι δρογίυ,, Νδηλ 
ὕϑον Ηοπιοεῖοθ ἀθ :ρ816 νϑῖ- 
ἘΝ νυ ]ρ19 δὰ ᾿Ιθουθπι τ6ιὉ- 
Ῥᾶχζβθ Ρ]δῖο πο ροϊυϊῖ: δὲ Ὠϊ- 
ΣῺ1δ 80] ΘΠΠΘ Ἶδπλ Θδὶ πος 
ἡνοσδθυη ἀθ ἔλθ} 8 ἵρεῖδ 
40.8165 δϑυπῖ Αθδορίοδθ, δα 
δοοράθηλάδμη,;ρ; νἱἀδῖως ϑηθηἀδ- 
ἰοηξ δελποίάονὶ, ὃ ἢ ἀλώ- 
πηξ -- εἶπε, 4υδθ νοτρᾶ δ6- 
4υθῖθμ5 δυηΐ Ἰυηβεηάα. ἘΣ- 
οὐλμδ ς φιμοπιαάπιοαμηι «ρμά 

6:6- 

- ᾿ 
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ϑός. (4.1. Φαίνεται. ΣΏ, ἮΙ οὖν λέγεις, τοὺς ἀγαθοὺς 
4 ἄνδρας εἶναι καὶ κακούς; ΑΑ, Οὐ δῆτα. ΣΩ. ᾿Αλλὰ τί- 

᾿ς ψας ποτὰ τοὺς "ἀγαθοὺς λέγεις; ΑΔΙ. Τοὺς δυναμένους ἔ- 
γαγε ἄρχειν ἐν τῇ πόλει. Σ,Ώ. Οὐ δήπου ἵππων γε; «414. 
Οὐ δῆτα. ΣΩ. ᾿αΑλλ᾽ ἀνθρώπων; ΑΑ. Ναί. ΣΏ. “ρα 
καμνόντων; ΑΛ. Οὔ. ΣΩ. ᾿Αλλὰ πλεόντων; 4.4. Οὔ 
φημι. «ΣΏ. ᾿Αλλὰ ϑεριζόντων; 44. Οὔ. Σ.Ώ. ᾿4λλ᾽ οὐ- 
δὲν ποιούντων, ἤ τι ποιούγτων; ΑΙΛ. Ποιούντων λέγω. 

Ὁ, ΣΩ. Τί ᾿; πειρῶ καὶ ἐμοὶ δηλῶσαι. 4.4. Οὐκοῦν τῶν καὶ 
συμβαλλόντων ἑαυτοῖς, καὶ χρωμένων, ἀλλήλοις, ὥσπερ ἡμεῖς 
ζῶμεν ἐν ταῖς πόλεσιν. ΣΏ. Οὐκοῦν ἀνθρώπων λέγεις ἄρ- 
χειν ἀνθρώποις χρωμένων; 4.1. Ναί. ΣΏ. Ἰέρα κελευ- 
ςῶν χρωμένων ἐρέταις; ΑΔ. Οὐ δῆτα. Σ.Ώ. Κυβερνητικὴ 
γὰρ αὕτη γε ἀρετή; ...Α. Ναί. ΣΏ. ᾿41λλ᾽ ἀνθρώπων λέ- 
γεις ἄρχειν αὐλητῶν ἀνθρώποις ἡγουμένων ὠδῆς, καὶ χρω- 
μένων χορευταῖς; ΑΛ. Οὐ δῆτα. ΣΏΩ. "Χοροδιδασκαλικὴ 

ο.γὰρ αὕτη γ᾽ αὖ; 44. Πάνυ. γε. Σ. ᾿Αλλὰ τί ποτε λέ- 
7εὶς χρωμένων ἀνθρώπων ἀνθρώποις οἷόντ᾽ εἶναι ἄρχειν ὅ; 
«4.4. Κοινωνούντων ἔγωγε λέγω πολιτείας, καὶ συμβαλλόν- 
τῶν πρὸς ἀλλήλους τούτων ἄρχειν τῶν ἐν τῇ πόλει. «ΣΩ. 

45 Τίς οὖν αὕτη ἡ τέχνη; ὥσπερ ἄν εἴ σε ἐροίμην πάλεν τὰ 
γῦν δή" κοινωνούντων ναυτιλίας ἐπίςᾳσϑαι ἄρχειν τίς ποιεῖ 
τέχνη; «414. Κυβερνητιχή. ΣΏΩ. Κοινωνούντωγ δὲ δῆς, 
ὡς νῦν δὴ ἐλέγετο, τίς ἐπισήμη ποιεῖ ἄρχειν; ΑΔ. Ἥνπερ 

δι σὺ ἄρτι ἔλεγες, ἢ χοροδιδασκαλία, ΣΩ. Τί δέ; πολιτείας 
κοινωνούντων τίνα καλεῖς ἐπιςήμην; ΑΛ. Εὐβουμαν ἔγω- 
γε, ὦ Σώχρατες. ΣΩ. Τί δέ; μῶν ἀβουλία δοκεῖ εἶναι ἡ 
τῶν κυβερνητῶν; 44.) Οὐ δῆτα, ΣΩ. ᾽41λλ᾽ εὐβουλία "; 
«4... Ἔμοιγε δοκεῖ, εἴς γε τὸ σωζεσϑαι πλέοχτας. ΣΏ.»3᾽ 
Καλῶς λέγεις. τί δέ; ἣν σὺ λέγεις εὐβουλίαν, εἰς τί ἔειν; 

.44.. Εἷς τὸ ἄμεινον τὴν πόλιν διοικεῖν καὶ σώζεσϑαι. ΣΏ. 

,. . Βο. Τί δή; 6 ὕθ9:. ΣΙ 501ο. 4 ϑολείεγχσι,., ἄυσθ μᾶγετα 
ἙϊοΙηο, πᾶθο τΐα αἱἱπλὶ 4 δὲσὶ- 

48. Τί ταοῃθηῖθ ϑίθρῃ. ζὰῃ- Ὀυϊ: ΣΙ. ᾽41λ᾽ εὐβουλία, ἔμοι- 
Βεπμπι ποπ οὐπὶ λέγεις (Δ γε δοχεῖ, εἴς γε τὸ σώζεσθαι 
οὐαὶ χρωμ., ἴῃ πυῃσ ἔδγθ δθ058- πλέοντας. “4 Κῳλῶς λέγεις. 
δᾷπι: Ομπι αἰεὶς ἱπιρεγατόὸ ΣΣ, Τί δὲ κ. τ. λ, ---  ΜΝΜὰχ λὲ 
Ῥοπθ, φωμρπιπαπι φμπι ἤοτπὶ- γείς Ῥτοῷ νὰ]ρ. καλεῖς τοροκυὶ 
τιΐδως πταπε καδετιε εἰ ποτπῖ-ὀ δυειοτιδίο σοάϊουπι ορῖ, εἱ 
πόε ηωΐδιω ἐπιρεν απιάμπι 612 Ὁ]υτ. ΝΝΝ 

8 Ἡιιης 
- 
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"ἄμεινον δὲ διοικεῖται καὶ σώζεται τίνος παραγιγνομένου ἢ ε. 
ἐζπογιγνομέγου; ὥσπερ ἄν εἶ σύ με ἔροιο, ἄμεινον διοικεῖται ᾿ 
σῶμα καὶ σώζεται τίνος παραγιζνομένον ἢ ἀπογιγνομένου:; τὴς 
εὔποιμ᾽ ἄν, ὅτι ὑγιείας μὲν ̓ παραγιγνομένης νόσου δὲ ἀπο-. 
γεγνομέγης. οὐ καὶ σὺ οἴει οὕτω; «44. Ναί. ΣΙ, Καὶ εἴ 4. 
μεε αὖ ἔροιο, τίνος δὲ ἄμεινον ὄμματα; ὡσαύτως εἴποιμ᾽ ἄν, 
δτι ὄψεως μὲν παραγινομένης τυφλότητος δὲ ἀπογιγνομέ- 
νης, καὶ ὦτα δὲ, κωφόξητος μὲν ἀπογεγνομέγνης ἀκοῆς δὲ-᾿ 
 γγιγνομένης, βελτίω τε γίγνεται. καὶ ἄμεινον ϑεραπεύεξας. 
“4. Ὀρϑῶς. -ΣΩ. Τί 5 δὲ δὴ πόλις; τίνος παραγιγνομέ- 46 
νου καὶ ἀπογιγνομένου βελτίων τε γίγνεται καὶ ἄμεινον 8ὲ- 
Οαπεύεται καὶ διοικεῦῖξαι;:; «ΑΛ. Ἐμοὶ μὲν δοκεῖ, ὦ Σώκχρα-- 
τες, ὅταν φιλία μὲν αὐτοῖς γίγνηται πρὸς ἀλλήλους 5, τὸ 
δὲ μισεῖν τε καὶ ςασιάζειν ἀπογίγνηται. "“ΣΏ. ᾿4ρ᾽ οὖν φι- 
λίαν λέγεις ὁμόνοιαν ἢ διχόνοιαν; 4.4. Ὃμόνοιαν. ᾿ ΣΏ. Διὰ Ἐ. 
τίνα οὖν τέχνην ὁμονοοῦσιν αἷ πόλεις. περὸ ἀριθμούς; «4. ΄ 
“Διὰ τὴν ἀριϑμητικήν. ΣΩ. Τί δαί; οἱ ἰδιῶται οὐ διὰ τὴν᾿ ᾿ 
αὐτήν; 4.4. Ναί. Σ,Ώ. Οὐκοῦν καὶ αὐτὸς αὑτῷ ἕκαςος; ἡ 
“4.4. Ναί. - ΣΩ. Διὰ τίνα δὲ τέχνην ἕκαςος αὐτὸς αὑτῷ 

᾿ς ὅμογοεῖ περὸ σπιϑαμῆς καὶ πήχεως, ὁπότερον μεῖζον; οὐ 
᾿ διὰ τὴν μετρητικήν; 414. Τί μήν; ΣΩ. Οὐκοῦν καὶ οἵ 
ἐδιῶται᾽ ἀλλήλδες καὶ αἱ πόλεις; ΔΑ. Ναί. ΣΩ. Τί δέ; 
περὲὸ ςαϑμοῦ οὐχ ὡσαύτως; ΑΙΑ͂. Φημί, ΣΩ. Ἣν δὲ δὴ «. 
σὺ λέγεις ὁμόνοιαν, τίς ἔςι, καὶ περὶ τοῦ, καὶ τίς αὐτὴν 
τέχνη παρασκευάζει; καὶ ρα, ἥπερ πόλεε, αὕτη καὶ ἰδιώτῃ 
αὐτῷ τε πρὸς αὑτὸν καὶ πρὸς ἄλλον; .ΑΑ. Εἰκὸς γέ τοι. 
ΣΩ.: Τίς οὖν ἔςι; μὴ κάμῃς ἀποκρινόμενος, ἀλλὰ προϑυ- 

μοῦ εἰπεῖν. «ΔΑ. Ἐγὼ μὲν οἶμαι φιλίαν τε λέγειν καὶ ὁμό- 

γοιᾶν ", ἥνπερ πατήρ τε υἱὸν φιλῶν ὁμονοεῖ καὶ μήτηρ, καὶ 

95 Ηυής Ιοουπι αχοδρεῖεξ οδγδ νοῖσ; ῬΪΔῺΘ υ ἴῃ ἴοσο 
διοθάθυδ Ὁ. 2710. υδᾳὰ9 δά Τοοπιοβῖβ. Πιὰ. 21. ὅτι ὁ τύ-. . 
περὶ ςαϑμοῦ οὐχ ὡσαύτως; πατῶν αὐτὸν ὑβρίζειν ἄετο ''. 6. 

αὐ ξῖα, δέξδοι: τἃ τὐ δπὶπιιβ 
8 ΝΝοϊοίυς δοεαπιᾶ πρὸς τὸ δἰπι αιθπὶ ἀϊοιηὲ ᾿π]ατιδ ἀϊ 

σημαινόμενον (νά. δὰ ΡΆΠοοΙ, δργρᾶγεγοῖ. Χεοη. ΗΘ]]. 5,1. 
113.) ἴὼ νσοῖδυβ αὐτοῖς εἴ ἀλ- 415. (14.) οἴεσϑε καρτερεῖν Ἐ. 6. - 
λήλους. 406 τοξοζιαπίυν δά πο- καρτὲρεϊξε νεὶ Οὐδ ζγ, αῃιὶ. 

λίτας ἰαιϊθηῖθα ἰῃ νοοθ πόλε. .- γπὸ μαδεαξι ξοίῦα ΡῈ; δι 
. δἰ τ 14 μαῖσοῖ δϑιυγζιιϑ ὃ 

ἃ Οἶμαι λέγειν Ἰάθιιι 6δῖ ἔδε- Χϑπορᾷ. ἴῃ ν. πλπι. 8. Ῥγο. 
τῖθ απο λέγω, 485] ἀΐοδ8 τ Βοϊδομηῖυς βαθὺ πλιὰ α δἰ πι- 
απίιο λαφόο μὲ ἀΐεαπι, δ γιοΐβϑι πα ΨΟΙΡῚ οἴευϑαι τος 

᾿ ᾿ ᾿ : τιοχο: 

ι Ν ᾿ 

1 
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4] ἀδιλφὸς ἀδιλφῷ, καὶ γυνὴ ἀνδρί. ΣΏ. Οἴει ἂν " οὖν, ὦ 
᾿Αλκιβιάδη, ἄνδρα γυναικὶ περὸ ταλασιουργίας δύνασθαι ὅ- 
μονοεῖν, τὸν μὴ ἐπιςάμενον τῇ ἐπιςαμένῃ; «4.4. Οὐ δῆτα. 
Σ,Ώ. Οὐδέ γε δεῖ οὐδέν" γυναικεῖον γὰρ τοῦτό γε μάθημα. 
“44, Ναί. ΣΩ. Τί δέ; γυνὴ ἀνδρὲ περὶ ὁπλμετικῆς δύναιτ᾽ 
ἂν ὁμονοεῖν μὴ μαϑοῦσα; 4.411 Οὐ δῆτα. ΣΏΩ. ᾿Ανδρεῖον ». 
γὰρ τοῦτό γε ἴσως αὖ φαίης ἂν εἶναι. «4.4. "Ἔγωγε. ΣΣΩ. 

». Ἔςιν ἄρα τὰ μὲν γυναικεῖα, τὰ δὲ ἀνδρεῖα μαϑήματα, κατὰ 
τὸν σὸν λόγον. Α4., Πῶς δ᾽ οὔ; ΣΩ. Οὐκ ἄρα ἔν γε 
τούτοις ἐςὶν ὁμόγοια γυναιξὶ πρὸς ἄνδρας. 44. Οὔ.ἁ ΣΣΩ. 
Οὐδ᾽ ἄρα φιλία, εἴπερ ἡ φιλία ὁμόνοια: ἦν. 4.4. Οὐ φαί- 

«ς. τωι. ΣΩ. ἯΗΙι ἄρα αἱ γυναῖκες τὰ αὑτῶν πράττουσιν, οὐ 
φιλοῦνται ὑπὸ τῶν. ἀνδρῶν. 4144. Οὐκ ἔοικεν. Σ,2. Οὐδ᾽ 
ἄρα οἱ ἄνδρες ὑπὸ τῶν γυναικῶν, ἢ τὰ αὑτῶν. «(.4. Οὐ. 
,ΣΩ. Οὐδ᾽ αὖ 5 ἄρα ταύτῃ οἰκοῦνται αἱ πόλεις, ὅταν τὰ 

᾿ αὑτῶν ἕκαςοι πράττωσιν. «ΑΔ. Οἶμαι ἔγωγε, οὖ Σώκρατες. 
ἃ, ΣΩ, Πῶς λέγεις, φιλίας μὴ παρούσης, ἧς ἔφαμεν ἐγγειγνομέ- 

γης εὖ οἰχεῖσθαι τὰς πόλεις, ἄλλως δὲ οὔ; «4.4. ᾿Α1λλά μοι 
δοκεῖ καὶ κατὰ τοῦτο αὐτοῖς φιλία ἐγγίγνεσθαι, ὅτι τὰ αὖ- 

48 τῶν ἑκάτεροι πράττουσιν. ΣΩ. Οὐκ. ἄρτι γε, νῦν δὲ πῶς 
αὖ λέγεις; ὁμονοίας μὴ ἐγγιγνομένης ὃ φιλία ἐγγίγνεται; ἢ 
οἷόντε ὁμόνοιαν ἐγγίγνεσθαι περὶ τούτων ὧν οἱ μὲν ἔσασιν, 

Ὡϊοὴ6 : γπϑτιῖθ μεοτιοὶρθῦ δ, εο- 
δέξαγδς ἀυδπὶ μᾶθθὲ ἴῃ Ἦο- 
ταθεῖοο γόον δ᾽ ὠΐεῖο ϑυμύς 
{Οἀ.᾽ κι 248.).. δὲ ἴῃ 1110 οἶμαι 
τηῖγα ΑἹοΙΡ. 11, 14. ἀλλ᾽ εἰ, οἷ.- 
μαι, δόξειά σοε, δ πο υἱ 
1188 δῖ »μῖο, Ορὲποῦ,, 66ἃ, 
ἦος νοΐο, ἄος τεπῖῖο, ἐπφιμάγτσι, 

ΕΘ ]αυΘ. ἔεστο ἀπο ἃ 60 
αυοά 4101 6δὲ λέγω, οἵ ἑῃ πο- 
δῖγο ἴοοο οἶμαι λέγειν. Νοβ 
οἴἴδῆι: ἑοΐ υεσίχιθ, ἑοΐ “αρ6, 
ἑεΐ τοῦϊἱ σαξόπ Ἦ. 6. ἑεΐ νογ- 
δεἦς ας. “0. ὔ 

4 ῬαγίΐουἹα ροτεῖηϑξ δὰ 1Ὡ- 
δηϊίνυ. Ὑ]ιά. δυρτὰ δὰ 8, 4, 

᾿ ποῖ, 2. . 

4 δελ]οίογτη. οἱ “πεΐμα ΘΠΘὩ- 
ἀδηάιτλ οδηβθηΐξ εὖ; σιοά 
ῬΤΟΥδιι8 ὨΘΟΘΕΒΑΓΣΕΙΣΩ : Θὲ δια 

18 Ἰοριῖυτ Ἰοουδ δριυ ἃ ΟἹ γτα.- 
δ᾽ οἄοτυπι Ῥ. 4189. οἱ Ρ. 195. 
Ἰοϊημδ: Νίοπ δῆρο ἔωμπε οΡ- 

ἔιγς ςἰρίἐαξεε ἐπαεειειειπ 7" ----- 
γιά. ροβὲ ραυοὰ εὖ οἰκεῖσθαι, 
οὲ Μϑῃ. 8. Ὁ. τὴν οἰκίαν εὖ οἷ- 
κεῖν. --- Μὸχ δά οἶμαι ἔγ. ν. 
ἴπᾶ. ἐπ οἴεσθαι. : 

3 1 σῆς οὐσι ΒΘ, ΣΘρο-- 
δὰ] 6ΟΧ ορίϊπιδ, Απίθᾶ ἐδῃ. 
,οὐθηῖθ νοουΐαᾶ μή, νοῖρὰ ὅμο-- 
ψρίας ἐγγ. φ. ἐγγίγνεται ἴπι16]11- 
βομἀδ δγδυῖ ἰδ υ δ; ροδιϊδο 6 
ΒΌΡΟΣΙΟΩδ, οἷ δίδιι 800. 
ἰμπρβουάυπι ογαῖ ἢ οἷόντε --- 

υης δῖα ἢ οἱόντε ζαϊϊ θη 
τοἀάυη!ε 1]ογιαι ὄμ. μὴ ἐγγε- 
γνομένης. --- Μοχ ρμΡοδὲ ὧν οὗ 
μὲν ἴσασι ἴῃ 11δάθπι 1ίθειπιὶ ἴπ- 
ϑουϊίινς περὶ τούτων: ῬΘΥΓΡΘγδτΣ. 

4 Βο. 
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οἱ δ᾽ οὔ; 444. ᾿Αδύνατον. «ΣΩ. Δίκαια δὲ πράττουσιν ἢ 
ἄδικα, ὅταν τὰ αὑτῶν ἕκαξοι πράττωσι; “44. Ζἴκαια . 
πῶς γὰρ οὔ; ΣΩ. "Τὰ δίκαια οὖν. πραττόντων ἐν τῇ πό- 
λει τῶν πολιτῶν, φιλία. οὐκ ἐγγίγνεται πρὸς ἀλλήλους; “44. 
"ἀνάγκη ἀῦ μοι δοκεῖ εἶναι, οὐ Σώκρατες. ΣΩ, Τίνα οὖν Ὀ. 
ποτε λέγεις τὴν φιλίαν' ἢ ὁμόνοιαν, περὸ ἧς δεῖ ἡμᾶς σοφούς. 
τε εἶναι καὶ εὐβούλους, ἵν᾽ ἀγάϑοὶ ἄνδρες ὦμεν; οὐ γὰρ͵ 
δύναμαι μαθεῖν οὔϑ᾽ ἥτις οὔτ᾽ ἂν. οἴστισιν. τοτὲ μὲν γὰρ 
ἂν τοῖς αὐτοῖς φαΐνεται ἐνοῦσα,. τοτὲ δ᾽ οὔ,. ὡς ἐκ τοῦ σοὺ 
λόγου. 44. ᾿Αλλὰ μὰ τοὺς ϑεοὺς, ὦ Σώκρατες, οὐδ᾽ αὐ- ε. 
τὸς οἷδα δι,τι λέγω. «ινδυνεύω δὲ καὶ πεάλαι λεληθέναι ἔμαυ- 
τὸν αἴσχις᾽ ἔχων. ΣΦ. ᾿Αλλὰ χρὴ ϑαῤῥεῖν. εἰ μὲν )γὰρ 
αὐτὸ ἤσϑου πεπονθὼς πεντηκονταετὴς ,) χαλεπὸν ἄν ἦν σοι ᾿ 
ἐπιμεληθῆναι σαυτοῦ" γὺν δὲ ἣν ἔχεις ἡλικίαν, αὕτη ἐςὶν ἐν 
ἢ δεῖ αὐτὸ αἰσϑέσϑαι. “44. Τί οὖν τὸν αἰσθόμενον χρὴ ἀ, 

“ποιεῖν, ὦ Σώκρατες; : ΣΩ. ᾿Αποκρίνεσϑαι τὰ ἐρωτώμενα, ὁ 
᾿“λκιβιάδη-. καὶ ἐὰν τοῦτο ποιῇς, ἂν ϑεὸς ἐθέλῃ, εἴ τι δεῖ 
καὶ τῇ ἐμῇ μαντείᾳ πιφεύειν, σύ τε κἀγὼ βέᾶτιον᾽ σχήσομεν ". 
«4... "Ἔξαι ταῦτα, ἕνεκ γε τοῦ ἐμὲ ἀποκρίνεσϑαι. 

ΣΩ. Φέρε" δὴ » τί ἕξι τὸ ἑαντοῦ ἐπιμελεῖσθαι; μὴ. 
.28 πολλάκις λάθωμεν οὐχ ἡμῶν αὐτῶν ἐπιμελούμενοι . οἰόμενοι 

δέ. καὶ πότε ἀρὰ αὐτὸ ποιεῖ ἄνϑρωπος; ἄρ᾽, ὅταν τῶν. 
αὑτοῦ ἐπιμελῆται, τότε καὶ αὑτοῦ ; Α΄... Ἐμοὶ γοῖν δο- 
κεῖ, ΣΩ. Τί δαί; ποδῶν ἄνθρωπος πότε ἐπιμελεῖται; ἂρα 
ὅταν ἐκείνων ἐπιμελῆται, ἃ ἔξε τῶν ποδῶν; 414. Οὐ μαν-- 
ϑάγω, ΣΩ. Καλεῖς δέ τι χειρός ἢ; οἷον δακτύλιον ἔξιν . 

49. 

᾿διηυΐιβ εδὶῦ ΐοο δφιιέαίστη.. 
Νιυπι δήϊοσιυβ τυθθτῖ, 418 δὰ 
εἰϊφιεὶ, ἀγιτεεεΐτεγγα 6888 σΘῺΒ68 ἵ᾿᾿ 
ΙῺ οχῖγθπιῖβ ἢ 8 κιυλει 1}}1Σ 
οὔτ Ῥατῖβ. Εν, συ ργὸ δακχτύ- 
λου Ἀαροῖ δακτύλιον θὲ ἃ τϑ. 
σιδῆϊ! δακτύλου δακτύλιον. ϑοτὲὶ. 
Βοηάυνι αὐτά οθῆβ86ο: Κα-. 
λεῖς δέ τι Ζειρός " οἷον δακχτύ- 
λιον" ἔςιν ὅτου --- φαίης ἢ δα- 

4 Βο, .6. Οοἱεῖ. βολειόνως: 
οἱ δὶς βαρϑὲ οἰΐδπι ἃ Ὁσ. τι. 
(οῦ. Εἶος. ἀ. 

. ἘΈχοοΥρδιε πο ΒΟΓΠΊΟΏΩΘΙΣ 
διορθδθυβ ρ. 178. -- Ὀθ ν. 
σιολλάχις τ, 1χά, 

, 3. δὲς Οἰδκῖς, υϊρο ἑαυτοῦ. 

"» 

85. Ἤρ, ὁ δῖ. οἐ ὕρῃ. Σ χϑ- 
ρός, υοὰ ὁ ΟἸδεῖκ. τάπλθ 0 
δϑδῖ θηοϊδιιπι. --- ἴῃ 5064. ἃ 
Πργαῦιὶς νἹἀδίυς Δ]1χυ]Ἱὰ ἴὰν- 
Ῥαΐμαι ἔι16686. 851. θηΐπι ΕἼ01- 
τ8: ἡ Πλοδὴ 86 6888 δἰιαυϊά 
Ἰρϑῖμβ τη}, χυθηπιδάμλοαυπλ, 

- 

9 

ϑκεύλου δακτύλιον; Νίπιτυπι ἴα 
νυ]ραΐδ ππδῆϊς δὲ ἀϊρίτιβ ᾿ξ 
ἀϊνοσβᾶ πιϑπιογδτὶ νἱαθηϊῦ: 
αυοὰ 6586 ποῃ ἀθθϑῖ, υἱ ἀρ- 
Ῥᾶγϑξ 6 οοῃβθουϊίουθ βοπίθη- 
τίδτ αι... “᾿ 

3 Μεγ. 
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(86 ᾿ ΜΑΚΙΒΙΑάΖΔΖΙΣ ὃ 

ϑός. “41. Φαίνεται. ΣΏ. Ἦ οὖν λέγεις, τοὺς ἀγαϑοὶς ᾿ 
ἀλ ἄνδρας εἶναι καὶ κακούς; Α,Α. Οὐ δῆτα. ΣΏ. ᾿Αλλὰ τί- 
,« ψας ποτὰ τοὺς οἀγαθοὺς λέγεις; ΑΔ. Τοὺς δυναμένους ἔ- 
γωγε ἄρχειν ἐν τῇ πόλει. Σ.Ώ. Οὐ δήπου ἵππων γε; 44. 
Οὐ δῆτα. ΣΏΩ. ᾿αΑλλ᾽ ἀνθρώπων; 4. Ναί. ΣΩ. 4ρα 
καμνόντων; 4... Οὔ. ΣΏ. ᾿Αλλὰ πλεόντων; 444. Οὐ 
φημι. ΣΏ. ᾿Αλλὰ ϑεριζόντων; “4. Οὔ. Σ.Ώ. ᾿᾽4λλ᾽ οὐ- 
δὲν ποιούγτων, ἤ τι ποιούντων; ΑΙ. ἸΙοιούντων λέγο. 

Ρ. ΣΩ. Τί τ; πειρῶ καὶ ἐμοὶ δηλῶσαι. .4.4. Οὐκοῦν τῶν καὶ 
συμβαλλάντων ἑαυτοῖς, καὶ χρωμένων. ἀλλήλοις, ὥσπερ ἡμεῖς 
ζῶμεν ἐν ταῖς πόλεσιν. ΣΏ. Οὐκοῦν ἀνθρώπων λέγεις ἄρ- 
χειν ἀνϑρώποις χρωμένων; ΑΛ. Ναί. ΣΏ. ᾿άρα κέεν- 
ςῶν χρωμέγων ἐρέταις; ; ΑἍ(Α4. Οὐ δῆτα. Σ.Ώ. Κυβερνηταὴ 
γὰρ αὕτη γε ἀρετή; .(Α.. Ναί. Σ.Ώ. ᾿Α4λλ᾽ ἀνθρώπων ὲ 
7γεις ἄρχειν αὐλητῶν ἀνθρώποις ἡγουμένων ὠδῆς, καὶ 10υ- 

᾿ μένων -χορευταῖς; ; «ΑΛ. Οὐ δῆτα. ΣΩ. “Χοροδιδασκαλιχὴ 
ο«γὰρ αὕτη γ᾽ αὖ; “14. Πάνυ. 7ε: Σ.Ώ. ᾿4λλὰ τί ποτε έ 

7εις χρωμένων κἀνθρώπων ἀνθρώποις οἷόντ᾽ εἶναι ἄρχειν ἧ; 
«441. Κοινωνούντων ἔγωγε λέγω πολιτείας , καὶ συμβαλλόν- 
τῶῦ πρὸς ἀλλήλους τούτων ἄρχειν τῶν ἐν τῇ στύλει. ΣΩ, 

45 Τίς οὖν αὕτη ἥ τέχνη; ὥσπερ ἄν εἴ σε. ἐροίμην πάλιν τὰ 
γῦν δή" κοινωνούντων ναυτιλίας ἐπίςᾳσϑαι ἄρχειν τίς ποιῶ 
τέχνη; . “({4. Κυβερνητική. ΣΏ. αοινωνούντων δὲ δὴν 
ὡς νῦν δὴ ἐλέγετο, τίς ἐπισήμη ποιεῖ ἄρχειν; ΑΑΑ. Ἥνπῳ 

Ρ. σὺ ἄρτι ἔλεγες, ἢ χοροδιδασκαλία, ΣΩ. Τί δέ; πολιτείας 

κοινωγούντων τίγα καλεῖς ἐπιςξήμην; «ΑΔ. Εὐβουλίαν ἔγω- 
7εν ὦ ̓ Σαίκρατες. ΣΩ. Τί δέ; μῶν ἀβουλία δοκεῖ. εἶναι ἢ 
τῶν κυβερνητῶν; 44. "Οὐ δῆτα, ΣΩ. ᾿.4λλ᾽ εὐβουλία ᾿'; 
«4... ἜἜμοιγε δοκεῖ, εἷς ͵7ε τὸ σώζεσϑαι πλέοχτας. ΣΦ 

Καλῶς λέγεις., τί δέ; ἦν σὺ λέγεις εὐβουλίαν, εἰς τί ἐσ») Ὁ 
«4.4. Εἷς τὸ ἄμεινον τὴν πόλιν διοικεῖν καὶ σωζεσϑαι. Σϑ, 

-.-5Ὁβ- --- «-«-ααααπουυῦθαιι........ 

, 4. Βο. , χί δή; 6 Ἴθη. Π βοῖο. 1 ϑολείοντι: ἄμοθ ρᾶτίίαι 
Ετοϊηο, ἴδθο ἐϊα αἱϊπὶ 4ἰδιη- 

4. τί τοοῃδηῖθ δέόρδς Ϊυῃ- δῬυϊ: ΣΏ. ᾿Α4λλ᾽ εὐβουλία, ἔμοι- 
δεοπάπι Ὡο οπὶ λέγεις 861 γε δοκεῖ, Ψ»: ε τὸ σωζεσϑαι 
οὐπι χρῶμ., ἴῃ ἀμ δΓΘ δ86η- πλεοντᾶς. . Μκῳλῶς λέγει 
δι: Ομπὶ αἰϊοὶς ἐπιρέγσασό ΖΩ, Τί δὲ ἤν τ. ἃ, --- Ναχ ᾿ἐ-: 
ῬομῈ, φωρπιπαπι μηὶ ἤρτπὶ- γείς ῬΥῸ νυ]ᾷ. καλεῖς τϑροϑυὶ 
πιέδιις πσάτγε λαδεηξ ἐἰὲ λον - δυοιοχιδῖθ οοάϊουπι ορ'. ἐἰ 
πιϑς ηωΐδιω ἐπιρεγαπιάμηι ει 2 Ῥ]υτ. 

8 Ἡϊης 
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"Ἄμεινον δὲ διοικεῖται καὶ σώζεται τίνος παραγιγνομένου. ἢ ε. 
εἰπογιγνομέγου; ὥσπερ ἄν εἰ σύ με ἔροιο, ἄμεινον διοικεῖται 
σῶμα καὶ σώζεται τίνος παραγιγνομένου ἢ ἀπογιγνομένου; 
εἴποιμ᾽ ἄν, ὅτι ὑγιείας μὲν ̓ παραγιγνομένης νόσου δὲ ἀπο- 
γιγνομένης. οὐ καὶ σὺ οἴει. οὕτω; 4.4. Ναί. ΣΙΏ. Καὶ εἴα. 
με αὖ ἔροιο, τίνος δὲ ἄμεινον ὄμματα; ὡσαύτως εἴποιμ᾽ ἄν, 
δτι ὄψεως μὲν “παραγινομένης τυφλότητος δὲ ἀπογιγνομέ- 
φής, καὶ ὦτα δὲ, κωφόξητος μὲν ἀπογεγνομένης ἀκοῆς δὲ." 
δργγιγνομένης, βελτίω τε γίγνεταε καὶ ἄμεινον ϑεραπεύεΐαι. 
«4.4. Ὀρϑῶς. -ΣΩ. Τί 5 δὲ δὴ πόλες; τίγος παραγιγνομέ- 46 
νου καὶ ἀπογιγγομένου βελτίων τε "γίγνεται καὶ ἄμεινον ϑὲ- 
ραπεύεται καὶ διοικεῖεαι; Δ. Ἐμοὶ μὲν δοκεῖ͵, ὦ Σώκρα-- 
τες, ὅταν φιλία μὲν αὐτοῖς γίγνηται πρὸς ἀλλήλους ὃ, τὸ 
δὲ μισεῖν τε καὶ ςασιάζειν ἀπογίγνηται. "ΣΏ. Ζρ᾽ οὖν φι- 
λίαν λέγεις ὁμόνοιαν ἢ διχόνοιαν; .4.4.. Ομόνοιαν. ᾿ΣΩ. Διὰ Ὁ. 
τίνα οὖν τέχνην ὁμονοοῦσιν αἷ πόλεις περὺ ἀρεθμούς; 4.4. ᾿΄ 
Διὰ τὴν ἀριϑμητικήν. ΣΩ. Τί δαί; οἱ ἰδιῶται οὐ διὰ τὴν ἡ 
αὐτήν; 4.4. Ναί. Σ,Ώ. Οὐκοῦν καὶ αὐτὸς αὑτῷ ἕκαζος; ἡ 
4.4. Ναί, - ΣΩ. Διὰ τίνα δὲ τέχνην ἕκαςος αὐτὸς αὑτῷ 
ὁμονοεῖ περὸ σπιϑαμῆς καὶ πήχεως, ὁπότερον μεῖζον: ' οὐ 

᾿ διὰ τὴν μετρητικήν; ΑΔ4. Τί μήν: ΣΩ. Οὐκοῦν καὶ οὗ 
ἰδιῶται" ἀλλήλσις καὶ αἵ πόλεις; 4.42. Ναί. ΣΩ. Τί δέ; 
περὸ φςαϑμοῦ οὐχ ὡσαύτως; .4.4. Φημί, ΣΏ. Ἣν δὲ δὴ ς. ᾿ 
σὺ λέγεις ὁμόνοιαν, τίς ἔςι, καὶ περὶ τοῦ, καὶ τίς αὐτὴν 
τέχνη παρασκευάζει; καὶ ρα, ἥπερ πόλει, αὕτη καὶ ἰδιώτῃ 
αὐτῷ τε πρὸς αὑτὸν καὶ πρὸς ἄλλον; 41Α. Εἰκὸς γέ τοι. 
ΣΩ: Τίς οὖν ἔςι; μὴ κάμῃς ἀποχρινόμενος, ἀλλὰ προϑυ- 
μοῦ εἰπεῖν. ΔΑ. Ἐγὼ μὲν οἶμαι φιλίαν τε λέγειν καὶ ὁμό- 
γοιαν δ, ἥνπερ πατήρ τε υἱὸν φιλῶν ὁμονοεῖ καὶ μήτηρ, καὶ 

5 Ἡυήο Ιοοιπὶ οχοδυρϑῖὲ 
Θιοῦθάᾶριβ Ὁ. 270. υδαι6 δά 
περὶ ςαϑμοῦ οὐχ ὡσαύτως; 

8 Νοίοίυς βοοπιᾶ πρὸς τὸ 
σημαινόμενον (νιὰ. δά ῬΠΙ]οοῖ. 
713.) ἴὰ νσοῖδι8 αὐτοῖς οἱ ἀλ- 
λήλους, 4086 τοξογυηίυν δὰ πο-- 
λίτας Ἰδιθτῖθα ἴῃ νοοθ πόλει. 

ἃ Οἶμαι λέγειν Ἰάθιι 6ϑὲ ἔδε- 
τὴθ αὐυοα λέγω, ἀφυδεῖ ἀΐςδᾶ8 ἐπ 
απίιπο ἤαδεο μὲ ἀἕοσατι, αἰ 

; ὶ 

; Ν 

᾿᾿καρτἐρεῖξε να] 

“67 6 νοῖΐσ; ὉΪΔῺΘ υἱ ἰῃ ἰοσὸ 
Ἰδοπιοβῖἢ. 
πτῶὼν αὐτὸν ὑβρίζειν ᾧετο [ι. 9. 
Ση υῦά, δἴξδοιξ 1τᾶΔ τ Δηϊπηι8 
δῖ πὶ} αυθπὶ ἀϊοιηξ Ἰπξαεϊδηαι 
ἈΡνάγεγοῖ. Χϑῃ, Ηδ68]], 5, 1, 
45. (14.) οἴεσϑε καρτερεῖν Ἐ. 6. 

οὐ 4 ἔγι απὲ- 
γιο πμαδεαζὲρ ξοΐεγ αν; 6 ἀυδθ 
δ᾽ λἢ]18 Παῖσθὶ δίῃ γζιυ 8 1. [6Χ. 
ΧοποΡρΒ. ἴῃ ν. πὰπι. 3. Ρτο- 
βοϊδοιπίυς ἤδθὸ οπιηϊὰ 6 δ51π|- 
Ῥ ιοΐδδιπλα νουῦὶ οἴεσθαι πος΄ 

«026: 
“ ἰε] 

1ᾷ. 214. ὅτι ὃ τύ-. 
Ἂ 
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Α 4 ΚΙΒΙΑΦΔῊΣ 
« 

41 ἀδιλφὸς ἀδιλφῷ, καὶ γυνὴ ἀνδρί. ΣΏ. Οἶει ἄν ' οὖν, ὦ 
᾿Αλκιβιάδη, ἄνδρα γυναικὶ περὸ ταλασιουργίας δύνασθαι ὅ- 
μονοεῖν, τὸν μὴ ἐπιςάμενον τῇ ἐπιςαμένῃ; «4.4. Οὐ δῆτα. 
Σ,Ώ. Οὐδέ γε δεῖ οὐδέν" γυναικεῖον γὰρ τοῦτό γε μάϑημα. 
«44, Ναί. ΣΩ. Τί δέ; γυνὴ ἀνδρὲ περὶ ὁπλιτικῆς δύναιτ᾽ 
ἂν ὁμονοεῖν μὴ μαϑοῦσα; 4.41 Οὐ δῆτα. ΣΩ. ᾿Ανδρεῖον μι 
γὰρ τοῦτό γε ἴσως αὖ φαίης ἂν εἶναι. «4.4. "Ἔγωγε. 2ΣΩ. 

5. Ἔςιν ἄρα τὰ μὲν γυναικεῖα, τὰ δὲ ἀνδρεῖα μαϑήματα, κατὰ 
τὸν σὸν λόγον. 4. Πῶς δ᾽ οὔ; ΣΩ. Οὐκ ἄρα ἔν γε 
τούτοι; ἐςὶν ὁμόνοια γυναιξὶ πρὸς ἄγδρας. «441. Οὔ. ΣΣΩ. 
Οὐδ᾽ ἄρα φιλία, εἴπερ ἡ φιλία ὁμόνοια ἦν. .444. Οὐ φαί- 

«.γέετω. ΣΏ, ἯΙι ἄρα αἱ γυναῖκες τὰ αὑτῶν πράττουσιν, οὐ 
φιλοῦνται ὑπὸ τῶν. ἀνδρῶν. 4.4. Οὐκ ἔοικεν. ΣΙ). Οὐδ᾽ 
ἄρα οἱ ἄνδρες ὑπὸ τῶν γυναικῶν, ἦ τὰ αὑτῶν. «4.4. Οὔ. 
ΣΩ. Οὐδ᾽ αὐ 5 ἄρα ταύτῃ οἰκοῦνται αἱ πόλεις, ὅταν τὰ 

᾿ αὑτῶν ἕκαςοι πράττωσιν. Α.41. Οἶμαι ἔγωγε, εὖ Σώκρατες. 
ἀ, ΣΩ. Πῶς λέγεις, φιλίας μὴ παρούσης, ἧς ἔφαμεν ἐγγειγνομέ- 

γης εὖ οἰκεῖσθαι τὰς πόλεις, ἄλλως δὲ οὔ; «44. ᾿4λλά μοι 
δοκεῖ καὶ κατὰ τοῦτο αὐτοῖς φιλία ἐ γίγνεσθαι, ὅτι τὰ αὑ- 

48 τῶν ἑκάτεροι πράττουσιν. ΣΏΩ. Οὐκ, ἄρτι γε, νῦν δὲ πῶς 
αὖ λέγεις; ὁμονοίας μὴ ἐγγιγνομένης ὃ φιλία ἐγγίγνεται; ἢ 
οἷόντε ὁμόνοιαν ἐγγίγνεσθαι περὶ τούτων ὧν οἱ μὲν ἴσασιν, 

ἼΟΩ6: γπόπεθ γεογιοίρϑῦ δ, ἐ0- 
δεεαγδῳ αυδπᾶὶ μᾶρθ8 ἐπ Ἦο- 
τηθγῖοο γόον δ᾽ ὠΐειο ϑυμύς 
{Οἀ.᾽ κὶ 248.).. οἱ ἴπ 1110 οἶμαι 
Σηῖγα ΑἹοῖΡ. ΣΝ 44. ἀλλ᾽ εἰ, οἷ. 
μαι, δόξειέ σοε, υδλ πο υἱ 
1188 δὶ »μῖο, Ορίὲπο", “404, 
ἦσο νοῖΐο, ἄος τεγῖο, ἐπφιατγι, 
“ἀἰὨ]αυθ. ἔεσο ἀπξοεὶ ἂῦ 6ὸ 
πυοά 4101 οδὲ λέγω, οἱ ἰῃ πο- 
δῖτο ἴοοο οἶμαι λέγειν, Νοδ 
οἰϊδπιὶ ἑοΐ ταείπθ, ἰοΐ “αρ6, 
ἑεΐ τοῦϊ ταρόπ Ἦν. 6. ἑοΐ νον- 
ιεἦς αἷα. 0. 

41 Ῥαγίξουα ροτηθξ δὰ 1η- 
δηϊίνα. Ὑιά. δυρτὰ δὰ 8, 4, 

᾿ ποῖ, 2. . 

4 ςιελ]οίογηι. οἷ ΑΙ ει ΘΥηΘἢ- 
ἀδηάιι οδηδθηΐῖ εὖ; σαιοά 
ῬτοΟΥδιι8 ὨΘΟΘΟΒΑΣΣΣΩ : Οἱ δῖο 

16 Ἰοριτυν Ἰοου δρυ ὰ ΟἹ γπ- 
δ᾿ οάογυπι Ῥ. 189. δὲ Ρ. 195. 
Ἰοίημδ: Νίοπ δῆρο ἔμπε οΡ- 

ἔπγγι6 εἰρίξαξεε ἐπεεέιειειπ ει} --- 
γιά. ροδβὲ ρᾶυσὰ εὖ οἰκεῖσθαε, 
οἐὲ Μϑθῃ. 3. Ὁ. τὴν οἰκίαν εὖ οἱ-. 
κεῖν. --- ΝΙ͂οχ δὰ οἶμαι ἔγ. ν. 
ἴπᾶὰ, πη οἴεσϑαι. ᾿" 

3 1ὰ Ὥυησ οὑπὶ ΒΘ, ἴρο- 
δ01 6ΟΧ ορίϊπ8, Δηΐθᾶ αεῇ- 
,οἴθηῖθ νοουΐα μή, νετῦᾶ ὅμο-- 
φρίας ἐγγ. φ. ἐγγίγνεται ἴτι16}}1- 
θη δ δγδῖ ἰδ σιδιι ροδίτϊο ἃ 
ΒΌΡΟΘΙΙΟΣΣΡϑ, οἷ βίδιπι 8.0.» 
ἱμηροηάυπι ϑγαὶ ἢ οἷόντε ---. 
υη0 1816 ἢ οἱόντε ταϊϊοσθαι 

τοάάμης 1]οσιιαι μ. μὴ ἐγγε- 
γνομένης. -- Νῖοχ ροδῖ ὧν οὗ 
μὲν ἴσασι ἴῃ 11δάθπι :ίθειπι ζη- 
δοιίτως περὶ τούτων: ῬΘΓΡΘγδμ. 

“4 Βο. 
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οἱ δ᾽ οὔ; «444. ᾿Αδύνατον. ΣΩ. Δίκαια δὲ πράττουσιν ἢ 
ἄδικα, ὅταν τὰ αὑτῶν ἕκαςοι πράττωσι; “4. Ζἴκαια . 
στῶς γὰρ οὔ; ΣΩ. «Τὰ δίκαια οὖν. πραττόντων ἐν τῇ πό- 
λει τῶν πολιτῶν, φιλία. οὐκ ἐγγίγνεται πρὸς ἀλλήλους ; 44. 
"ἀνάγκη ἀῦ μοι δοκεῖ εἶναι, οὦ Σώκρατες, ΣΩ, Τίνα οὖν. 
ποτε λέγεις τὴν φιλίαγ' ἢ ὁμόνοιαν, “περὺὴ ἧς δεῖ ἡ ἡμᾶς σοφούς. 
τε εἶναε καὶ εὐβούλους, ἵν᾽ ἀγάϑοὶ ἄνδρες ὦμεν; οὐ γὰρ͵ 
δύναμαι μαϑεῖν οὔϑ᾽ ἥτις. οὔτ᾽ ἂν. οἴστισιν. τοτὲ μὲν γὰρ 
ἂν τοῖς αὐτοῖς φαίνεται ἐνοῦσα, τοτὲ δ᾽ οὔ, ὡς ἐκ τοῦ σοῦ 
λόγου. 44 ᾿“λλὰ μὰ τοὺς ϑεοὺς, ὦ Σώκρατες, οὐδ᾽ αὐ- ε. 
τὸς οἶδα ὅ,τι. λέγω. κινδυνεύω δὲ καὶ πάλαι λεληθέναι ἐ ἐμαυ- 
τὸν αἴσχις᾽ ᾿ἔχων. «ΣΦ. ᾿Αλλὰ χρὴ ϑαῤῥεῖν. εἰ μὲν )γὰρ 
αὐτὸ ἤσθου πεπονθὼς πεντηκονταετὴς ) χαλεπὸν ἂν ἦν σοε 
ἐπιμεληθῆναι σαυτοῦ" γὺν δὲ ἣν ἔχεις ἡλικίαν, αὕτη ἐςὶν ἐν 
ἢ δεῖ αὐτὸ αἰσθέσϑαι. “44. Τί οὖν τὸν αἰσθόμενον χρὴ ἀ. 
ποιεῖν, ὦ “Σώκρατες; ; ΣΩ. ᾿“Αποκρίνεσϑαι τὰ ἐρωτώμενα, οὖ 
᾿“λκιβιάδη.. καὶ ἐὰν τοῦτο ποιῇς, ἂν ϑεὸς ἐϑόλῃ, εἶ τε δεῖ 
“αὶ τῇ ἐμῇ μαντείᾳ πιςεύειν, σύ τε κἀγὼ. βέλτιον᾽ σχήσομεν 5. 
.4.4. Ἔκαι ταῦτα, ἕνεκά γε τοῦ ἐμὲ ἀποκρίνεσθαι. 

ΣΏΩ. Φέρε" δὴ, τί ἔξι τὸ ἑαντοῦ ἐπιμελεῖσθαι ; μὴ 
28 πολλάκις λάθωμεν οὐχ ἡμῶν αὐτῶν ἐπιμελούμενοι, οἰόμενοι 

δέ. καὶ πότε ἀρὰ αὐτὸ ποιεῖ ἄνϑρωπος; ἄρ᾽, ὅταν τῶν. 
αὑτοῦ ἐπιμελῆται, τότε καὶ αὑτοῦ 1; ΑΛ. Ἐμοὶ γοῦν δο- 
κεῖ. ΣΩ. Τί δαί; ποδῶν ἄνθρωπος πότε ἐπιμελεῖται; ἄρα 
ὅταν ἐκείνων ἐπιμελῆται, ἅ ἔξι τῶν ποδῶν; 44. Οὐ μαν-- 
ϑάνω, ΣΩ. Καλεῖς δέ τι χειρός ὅ; οἷον δαχτύλιον ἔξινῃ. 

49. 

ὲ 

4 Β6, “9 Οοἰ8]. βελειόνως : 
οἱ εἷς δαρϑῖ οἰϊδπι ἃ Ὀσ. σι, 
Οοά. Εἶον. ἀ. .. 

. Ἐχοεσρεῖι πυηο ΒΟΥΠΙΟΏΘΩΣ 
ϑιοθδθιδ ἡ. 178. -- Ὀθ ν. 
πολλάκις τ, πὰ. 

1. δὶς ἰδεῖς, Δυϊρο ἑαυτοῦ. 

5 Ἤορ, ὁ αῖ, εἴ ὕει. ΤΠ χ8- 
οὐς, φυοὰ ὁ ΟἸδεῖκ. Ἰδμθη ΟΣ 
ϑϑὲ ϑῃοΐδιιπι. --- ἴῃ 8664. ἃ 
Πρθτγατιῖς νἀδίωνς ΔΙ χὰ Ἰωτ- 
Ῥαῖιαι ἔι1686. δὲς θηϊηι Ε101- 
πμ8: οὗ δοῖδὴθ 6668 δἰιαυϊὰ 
ἀρϑίυβ τπᾶπυδ, συδηπιδἀμπιοαυπλ, 

ΔηΏΏΪυΒ δδὲῦ Ζίοο δφιρίαίδτν. 
Νυπι δοσιυβ τϑηθτὶ, αἰιδία 
εἰἰσίεῖ, ἀγιτερείτεγγα 6886 σΘῺΒ65 
ἴῃ οχιγθπιΐβ Π186 σοηνθηῖ {Π} 
ουπι Ῥαγῖβ. Ε, συΐ ῥτὸ δακτύ- 
λου ἈαΡεῖ δακτύλιον οἱ ἃ τϑοα. 
σαδηὰ δακτύλου δακτύλιον. ϑοτὲ. 
ΒρηθιυΣ πχαθ οθΏ860: Κζα-. 
λεῖς δὲ τι χειρός " οἷον δακτύ- 
λιον" ἔςιν ὅτου --- φαίης ἢ δα- 
κτύλου δαχεύλιον; ἸΝΙπιτυπιὶ ἴα 
νυ]ραῖα πιλημ8 δὲ αἱρίίμβ τὶ 
ἀϊνοῖβα πρθηιογδιὶ νἱἀδηΐῦ: 
αυοὰ 6586 ποῃ ἀθρϑῖ, υἱ δρ- 
ῬΡᾶξγϑξ 6 οοηβθοιυίουθ βθηΐθη- 
Ἡδιτι. , 

3 Μεγ. 
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ὅτου ἄν ἄλλου τῶν τοῦ ἀνθρώπου φαίης ἢ δακτύλου; 4.4. 

᾿ Οὐ δῆτα. ΣΏΩ. Οὐκοῦν καὶ ποδὸς ὑπόδημα τὸν αὐτὸν τρό- 
τ 4π|ὸὼν; «4.4. Ναί. ΣΏΩ, Καὶ ἱμάτια καὶ ςρώματα τοῦ" ἃ 

͵λου σώματος ὁμοίως; «4.4. Ναί 5. ΣΩ. ΛΑρ᾽ οὖν, ὅταν 
᾿ς, ὑποδημάτων ἐπιμελώμεϑα, τότε ποδῶν. ἐπιμελούμεϑα:; ..4.1. 
ς, Οὐ πάνυ μανθάνω, οὗ Σώχρατες. (ΣΩ. Τί δὲ, ὦ ᾿«Αλκιβιά- 
δη; ὀρϑῶς ἐπιμελεῖσθαι καλεῖς τε ὁτουοῦν πράγματος; «4.1. 
Ἔγωγε. ΣΦ. ᾿.“1ρ᾽. οὖν, ὅταν τίς τι βέλτιον ποιῇ, τότε ὀρ- 
ϑὴν λέγεις ἐπιμέλειαν; «4.4. Ναί. Σ΄). Τίς οὖν τέχνη ὕπο- 
δήματα βελτίω ποιεῖ "; 4.4. Σκυτική.. Σ,. Σκυτικὴ ἄρα 

Δ. ὑποδημάτων ἐπιμελούμεθα. ΄.4.4. Ναί. ΣΦ. Ἢ καὶ ποδὸς 
σκυτικῇ, ἢ ἐκείνῃ ἢ πόδας βελτίους ποιοῦμεν ; .4.4, κεῖ- 

νῃ. «ΣΙ. Βελτίους δὲ πόδας οὐχ ἥπερ καὶ τὸ ἀλλο σῶμα: 
““, '"Ἔμοιγε δοκεῖ, ΣΙ. «Αὕτη δ᾽ οὐ γυμναεική; «ΑΛ. 

ὁ. Μάμρα. ΣΩ. Τυμναςικῆ μὲν ἄρα. ποδὸς ἐπιμελούμεϑα, 
σκυτικῇ δὲ τῶν τοῦ ποδός. 4.4. Πάνυ γε. ΣιΏ, Καὶ γυ- 
μναςικῇ μὲν χειρῶν, δακτυλιογλυφίᾳ δὲ τῶν τῆς χειρός. 44. 
Ναί, ΣΦ. Καὶ γυμναςικῇ μὲν σώματος, ὑφαντικῇ δὲ καὶ 
ταῖς ἄλλαις τῶν τοῦ σώματος. Ἁ.4: Παντάπασι μὲν οὖν. 

50 ΣΏ. λλῃ μὲν ἄρα τέχνῃ αὐτοῦ ἑκάρφου ἐπιμελούμεθα, ἄλλη 
δὲ τῶν αὐτοῦ ᾽. 4. Φαίνεται. ΣῺΏ. Οὐκ ἄρα, ὅταν τῶν 
σαυτοῦ ἐπιμελῇ, σαυτοῦ ἐπιμελεῖ. 4.4. Οὐδαμῶς. Σ22. Οὐ 
γὰρ ἡ αὐτὴ τέχνη, ὡς ἔοικεν, ἢ τις " ἄγ᾽ αὑτοῦ τὲ ἔπειμε- 

Ἄ 

͵ ᾿ . ᾿ . , ΝᾺ 

..3. Ψοιδα Χαὶ ἱμάτια --- --- ϑοοταῖοσι Θχϑιαρία ἃ ϑιιουξ- 
ἡγαί. ἰηδοείά 6 ϑδίορδθοο. 6- 
Ἰοοοσηΐξ θὰ Αδῖ, οἱ Β0.: αυδεῖ, 
ἢοΥὶ ροβδθϑὲς εἰ δῖνθ δῖον, βἰνθ 
αυϊοαυᾶπι αἰΐῃθ ἤᾶθα δηϊαιὶ 
οοᾶμ88 1ῃηἔογεθυσι, ΑἸ ἄγρυ- 
τηϑηΐμηι, ἰοχιογίδθ ἐμ δ6αα. 
τι ο θη, Ιηστοδῖ δ, 

- αι ξοοίυπι διιῖθηι, Θσχοξα 9580 ΄ 
θἃ οὗ προσ )γαέ. ϑ8δυπηῖ διι- 
ἔθη: 1[4114 σοι δϑῖηο διβιυλθ- 
ἴο, σούϊοοθβ οπιθδ 1δῖ08 41|0- 
ζυπὶ νδγιοϊδῖθπι 815 ῥσηϊπιὼϑ 
ἀοτινδῖοθ 6880 ΟΧ ὁ ἢ Ὁ ΡΘΓΔΏ- 
παμὸ αιὐ!άθετ, δὲ 1 χυο 2]- 
14 Ἰδοιιριᾶ Ἶᾶπι 6586, -- ΡοΥΓΟ 
ἴπ δϑαμθηεθβ (6.) ᾿4ρ᾽ οὖν, 

᾿ ὅταν τὶς τι βέλτιον, δῖον. οπις - 
᾿ τ 1. Ν 

ἃ Βορἢϊβιδθ βδᾶθρθ τἰβο πε 

Ῥυς οἱ δ 6΄ σρίποιρυδ Ῥϑέδσι- 
ἴθ ̓  ν ]υἷ: 1θ ΟοΥρ. Ρ. 491. 
ἃ. ἀεὶ σκυτέας τὰ καὶ κγαφέ- 

᾿ ἄς --ο λέγων οὐδὲν παύει. Ὑιά, 
οἱ ΝΥΝ δίδιν, 4, 2, 37. 
οἵ δὲ Ἀμδηῖς. οὲ ϑομηοια. ἡ 

1 815 ῬἈΡδγ8 οὐάϊουσι Σϑοῖθ: 
ἐπδΐθ 411: αὑτοῦ νεῖ ἑαυτοῦ. 
ΘΟ] δ θυιδομοσ: γος οἰκο 
“πᾶνε Κωπεξ αἷδο δόεογξοπ 

, Ῥρῖγ' 76ἀδε τεἰδοι, ττια αἀἰωγεὰ 
δὲπο απαὶδῦ δ αἷας τναῖ ἐλτγε αἂπ- 
ἐελόνγε, - Νοχ-ϑδιορ. ὅταν 
τῶν ξαυτοῦ. 

5 ὰ ἙδΡΣ σουύσοσχὶξ ψυ. 
ις. 

8 ἢΐὰ 

᾿ 
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λοῖτο καὶ. τῶν αὗτου.. 4.4... Οὐ φαίνεται. ΣΏ. Φέρε δὴ, Ὁ. 
ποίᾳ ποῖ᾽ ἂν ἡμῶν αὐτῶν ἐπιμεληθείημεν; 4.14. Οὐκ ἔχω 
λέγειν. Σ 22, ᾿Αλλὰ. τοσόνδε γε ὡμολύγηται, ὅτε οὐχ ἢ ἂν 
τῶν ἡμετέροον καὶ ὁτιοῦν βέλτιον ποιοῖμεν ", ἀλλὰ ἢ ἡμᾶς 
αὐτούς... “4.4... ᾿ «ληθῆ λέγεις. ΣΩ. Ἢ οὖν ἔγνωμεν ἂν 
ποτε, τίς τέχνη ὑπόδημὰ βέλτιὰν ποιεῖ, μὴ εἰδότες ὑπόδημα; ᾿ 
“Α4.4...αδύνατον. ΣΩ. Οὐδέ"γε, τίς. τέχνη. δακτυλίους. βελ- 
τίους ποιεῖ, ἀχνοοῦντες͵ δακεύλεον. «44. ᾿«Αληϑῆ. ΣΩ, Τίς. 
δέ; τίς τόχνη. βελτίῳ “ποιεῖ. αὐτὸν, ἐρ᾽ ἄν. ποτε γνοῖμεν, ὡ- 

Ἰογνοοῦνεες τί ποτ᾽. ἐσμὲμ αὐτοί; 44."  Αδύνατον. Σ.Ώ. 
Πότερον ὁΐν δὴ ῥῴδιον «εὐγχάνει. " τὸ γνῶναι ἑαυτὸν, καί 
τις ἦν, φαῦλος ᾧ τοῦτο ἀναϑεὶς εἰς τὸν ἐν Πυϑοῖ νεών; ἢ 
χαλεπόν. τι. καὶ. οὐχὶ παντός; «4,4. Ἐμοὶ μὲν, ὦ Σώκρα- 

τε, πολλάκις μὲν ἔδοξε παντὸς εἶναι, πολλοίκις δὲ παγχάλε-. 
πογ. ΣΩ, ᾿.4λλ᾽, ᾧ ̓ «ἀλκιβιάδη, εἴτε ὁῴδιον εἴτε μή ἔςιν, ἃ, ᾿ 
ὅμως γε ἡμῖν ὧδε ἔχει' γνόντες μὲμ αὐτὸ τάχ᾽ ἄν γνοῖμεν ε΄ 
τὴν ἐπιμέλειαν. ἡμῶν .᾿αὐτῶν, ἀγνοοῦντες δὲ οὐκ ἄν ποτε, 
44. Ἔξι ταῦτα. Σ.Ώ. Φέρε δὴ, τίν᾽ ἄν τράπον. εὑρεϑείη η4 
φὐτὸ τὸ αὐτό ..; οὕτρ' μὲν γὰρ ἂν τάχ᾽ εὕροιμεν τί ποτ᾽ 
ἐσμὲν αὐτοί. τούτου δὲ. ἔτι ὄντες ἐν ἀγνοίᾳ, ἀδύνατοί που 3. 
44.. ᾿ορϑῶς λέγει, Σ,Ώ. "χε οὖν πρὸς “““ιός. τῷ διαλέγει 
σὺ γὺν; ἄλλο τι ἢ ἐμοί ὃ; «44. Ναί. ΣΩ. Οὐκοῦν καὶ 

α ὅτ ἀ Ν 3 ἃ “4 Ὁ 
Ὁ τὸ αὑτὸ Θὲ αὕτὸ ἕἑκοιςῸν 

(. 53.)ν δῖᾳῃθ 1ηῖοσ [ἄθδαι 
Ἰδϊοηζοᾶπι δὲ. 1ὰ αυοὰ ε6- 

ουπάυμι ἴάθεαμε. ἐδέδον ἔξοχ δ» 
ἴστι δϑὲ. . Ῥϑὺ. αὐτὸ τὸ ἀὐτὸ 
ἡρίΣ 1916] Πρ00Σ 06 Ῥοϑδισηιδ 
ετιϊρογεαξε ΓΕ γ5 Θιεεετ ταν 

3 18 βοσῖρβϑὶ ϑδίγυνίο πιὸ- 
πρηῖθ, αὖ δβιιργᾶ ἐπιμελοῖτο. 
Ἰυηρθ ἐπιμελοῖτ᾽ ὦν, ποιοῖμεν. 
ἄν, Ὑυϊβὸ ποιῶμεν. .᾿ 

᾿4 Ὑυ]βὸ οὖν ἂν ᾧ. τυγχώνοι. 
Νοβίσυι θδὲ ἰΏ 110 118, Ορτἐπλ ΄ 

οἵ ἴῃ Ἰδπιπιάϊθ 80} 011} ἈΠ μῺ- 
Κοηπίδηϊ, ἐδ αμοὰ 101 ὁ8ὲ 
τυγχάνειν, Ῥθτ βρμαϊπιᾶ, ορὲ- 
ὭΟΣ, ΑἸΐδε δβϑαιπθγϑίω. ρΘῺ 1 - 
γι τοῦ γνῶναι, . 8894 Ῥχοθιιπα 
δϑὲ ῥάδιον τυγχάγει, πο ἀπ" 
δϑετῖο ὄνς .αυοά ἀεδτποηδῖγανθ- 
γυηΐ Ηθιηα. δὰ Οοζρ. 4124. 
ΓῸΡ. δὰ ῬΒεγῃ. ῥ. 371. [πὸ 
ἔτ 67. 6. τυγχάνει ὅμοιον. 

. ΟἸδἷῖς. Ὗαι. ὕϑπι. γνοίημεν. 

, ἢ Ε ῬΡαδιζπιεπιὰθ ἠἸδοῖπιμδ, 
Ἰάϑηθ αδοχίπμθὰ 6880 ξΣηΐθοχ 

80 Ῥθῖ αὐτὸ ἕχαςον δε:εεπεΐαπε 
γερωτι ρμαγεομέαχετη, ἔ..48, 
ΘΟΒΙοϊθσγαδοβοσο αὐτὸ τὸ αὖ- 
τὸ (εῖνο τὸ αὐτοαυτὸ υἱ ὃ αὖ- 
τοάνϑρωπος) δεῖ αἷς 1ἀδ6 εἶδον" 
ϑεϊδεεμεὶς ἐπὶ Οόροιδαξ ἐγ 
εγὶαἱ δὲτιδὲ οἰπεείοιι ϑ8οἰδεξ. --- 
ἴον. αὐτὸ τοῦτο; σοτειρῆιαι, 

ΟΧχ 60 φυδὰ οβῖ 1 ΟἸδτὶς. γαῖ. 
ψεη, αὐτὸ ταῦτό. ᾿ 
8 Τὰ ὐπὸ 80 ΚΡΙῸΣ ΟΧ ου- 

Ἐἰπιῖδ ρὲο νυ]Ἱρᾶϊο ὄντος ἐν ἄ., 
ἀδύνατόν που. ; 

8 81 1101 Η δῖον, ἄλλῳ τῳ: 
, ψυ!]- 

ἢ 
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: ἐγὼ σοί; 414.. Ναί. ΣΩ. Σώκράτης ἄρ᾽ ἐξεὶν. δ᾽ διαλεγό- 
μενος. «4 4. ΤΙάνυ᾽ γε. ΣΩ... .4λκιβιάδης δὲ ὃ ἀκούων. .4.4. 

Ναί. :Ω. Οὐκοῦν λόγῳ διαλέγεται. ὁ Σωκράτης; Χ΄11. 
5. ΤΥ «μήν! ΣΏ. Τὸ δὲ διαλέγεσθαι καὶ τὸ λόγῳ χρῆσθαι 

“ ταυτόν που καλεῖς; 4.41. Πάνυ γε. ΣΏ. Ὃ δὲ χρώμενος 
κδὸὲ ὦ χδῆται οὐκ ἄλλο:. 414. Πῶς λέγεις, ΖΦ Ω,. Ὥσπερ 

σκυτοτόμος τέμνει που τομεῖ" καὶ σμίλῃ καὶ . ἄλλοις ὀρ- 
᾿ γάγοι. 4.1. Ναί. 
καὶ χρώμενος, ἄλλο δὲ οἷς τέμνων χρῆται δ; 

ΣΏ. Οὐκοῦν ἄλλο μὲν. ὃ τέμνων 
“4.4. Πῶς 

ο. γὰρ οὔ; “ΣΏ. ,4ρ᾽ οὖν οὕτω. "αἱ οἷς ὃ κιϑαρίςξὴς κι- 
ϑαρίζει, χαὶ αὐτὰς ὁ κυϑαριφὴς ἄλλο ἂν εἴ; ΑΑ. 
Δ͵αΐί. ΣΩ. Τοῦτο τοίνυν ἀρτίως ἡρώτων, εἰ ὃ χρώμενος 
καὶ ᾧ χρῆται ἀεὶ δοκεῖ ἕτερον εἶναι. 4.1. “οκεῖ, ΣΏ. Τί 

᾿οὖν φῶμεν τὸν σκυτοτόμον; τέμνειν ὀργάνοις μόνον, ἢ καὶ 
“χερσίν; Α4΄.4Δ. Καὶ χερσί. ,ΣΩ. Χρῆται ἄρα καὶ ταύταις. 
Ἅ.4. Ναί. "ΣΩ. Ἦ καὶ τοῖς. ὀφθαλμοῖς χρώμενος σκυτο- 
τομεῖ; .441. Ναί. ΣΩ. Τὸν. δὲ χρώμενον καὶ οἷς χρῆται 

ὰ, ἕτερα ὁμολογοῦμεν. 44. “Ναί. ΣΩ. “Ἕτερον ἄρα σκχυτο- 
τόμος καὶ κιϑαριφὴς χειρῶν καὶ ὀφϑαλμῶν οἷς ἐργάζονται, 
:4.Λ. (βαίνεται. ΣΦ. Οὐκοῦν καὶ παντὶ τῷ σώματε χρῆται 
ἄνθρωπος: Δ . Τάνυ γε. ΣΩ. “Ἕτερον δ᾽ ἦν Ὁ τό,τε χρώ. 

[{ μενον καὶ ᾧ χρῆται. 4.4. Ναί, ΣΩ. “Ἕτερον ἄρα ἄνϑρω- 
4 

Βῃ πός ἔφι τοῦ σώματος τοῦ ἑαυτοῦ 7. .44. Ἔοιχε. " ΖΣΩ. Τί 
ποτ᾿ οὖν ἔξιν ἄγθρωπος; 44. Οὐκ ἔχω λέγειν. ΣΙ. 

{ . . ᾿ 

νυ]ρὸ ἀΐϑλω τιν, αυοὰ ἃ ταῦ, 
τδῶι θεῖ σα Ῥδβ. ΕΒ. Νιεπη- 
δεῦρο 6 ψοηοῖο. (11) ἔαϊδο, . 
ὉγρίῃοΥῦς; ϑηποίαντ ἄλλῳ τι. ᾿ 

84 ῬΟΊυχ 10, 111. Τὰ σκυ- 
τοτύμου σχεύη; τομεὺς “ἐν Ηλά- 
τῶνος ᾿Αλκιβαάδῃ εἰρημένος --. 

᾿ ϑέβμοϊ, δΔ4᾽ πορίρυπι 1. Τομεύς 
ἐξςὶν ἐργαλεῖον τὴν. βώσιν ἔχομ 
κυκλικὴν ν σμίλη δὲ ἡμικυχλικήν 
(εἶνο βοοιηάπι ΟἸγιηρίοάος 
τιπὶ ἰσόπεδον νοὶ εὖϑ εϊαν). 

5 Αγθουϊιηι δη16 χρώμενος 
οὐπὰ. δίοραδο οηνδὶ: δυμάθη 

, πῖον οἷς δὲ τέμνων Ῥομν ἢ, 
Ξ ΟῚ “πθοθβδᾶζιιπι.. -- ΝΟΧ 
δοῦν. πῶς οὔ 

6 Ψυϊρο. Βεερον δή. Μετῖυ: 
ἀθάφειηξ ἴγο5 ορῖμωι ϑὲ 810}. 
γε. 40 ἢοο ἱπιροσξ Νίουιο. 
85. τῷ, 4. 

7. δὲς Ργὸ γυ]ρ. ὁ ἀνθρωπός 
3 δ“ ἰηνὴ ’ 
ὅςε τοῦ ἑανεον σώματος ἵκει 
ορι. πε διΐθηι π26] 18 σου- 
γαθμηῖ 0.88 πιοχ θα ὁ 51ο- 

ος “ὲ ποτ᾽ οὖν ἐξὲν ἀἄνϑοω- 
πος Ῥγὸ νι] ῇ. Τί ποτ᾿ οὖν ὃ 
ἄνϑρωπος. διδυδαν ἂν- 
ϑρωπος οἱ ὃ ἀνϑρώπος εἰα Ἠο- 
᾿η6 0 υμίνθύδμλ ὩΘΩΩΘ 
τιδὶἰαί πὰ 6856 ΟὈδοενδὶ Η ρὶπά. 
εν ὥοιξ. 110. ἨΙυὰ. ταπιδα 
ὩὯΌ1Ὶ ΠΠ0ῈΕὶ ΓΑΘΏΘΩ ὩΣ . 

Οἔ, Μοη. ᾿ Ὡοῖ. 4, Ρααβ 
Φ. 

1 Ἐ,χ.:- 
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0 Ἔχεις μὲν οὖν, ὅτι γε. τὸ τῷ σώματι χρούμενον; " ΑΔ. 
Ναί. Σ,Ώ. Ἢ οὖν ἄλλο.τι χρῆται αὐτῷ ἢ ψυχή; Α,Α. 
Οὐκ ἄλλο. ΣΩ. Οὐκοῦν ἄρχαυσα; ΑΙ(Α. Ναί. ΣΩ. ᾿Καὶ 
μὴν τόδε γε οἶμαι οὐδένα ἂν ἄλλως οἰηϑῆνάι.. 44. Τὸ 
ποῖον; ΣΦ. Ἰ]ὴ οὐ τριῶν ἕν γέ τι. εἶναι τὸν ἄνθρωπον. Ὁ 
44. Τίνων; ΣΩ. Ψυχὴν, ἢ σῶμα, ἢ ξυναμφότερον, 'τὸ ᾿ 
ὅλον τοῦτο “.᾽ .414. Τί μήν; ΣΙΏ. ᾿Αλλὰ μὴν αὐτό γεϑ. 
τὸ τοῦ σώματος ἄρχον ὡμολοψήσᾳμεν ἄνθρωπον εἶναι; 
“44. ᾿Ὡιμολαγήσαμεν. ΣΩ. Τίς. οὖν ὁ ἄνθρωπος ἢ; ἄρ᾽, 
οὖν σῶμα αὐτὸ αὑτοῦ ἄρχει: Α4. Οὐδαμῶς. ΣΏ. .4ρ- 
χέσϑαι γὰρ αὐτὸ εἴπομεν. 444. ΝΝαί. Σ.Ώ. Οὐκ ἄν δὴ 
τοῦτό γε εἴη ὃ ζητοῦμεν. Α(Α. Οὐκ ἔοικεν. ΣΏ. ᾽4λλ᾽ 
ἄρα ὃ τὸ ξυναμφότερον "τοῦ σώματος. ἄρχει, καὶ ἔξι δὴ. 
τοῦτο ἄνθρωπος; 4.4. Ἴσως δῆτα. ΣΩ. Πάντων γεο. 

, ἥκιςα, μὴ γὰρ συνάρχοντος " τοῦ ἑτέρου, οὐδεμία που μη-. 
χανὴ τὸ ξυναμφότερον ἄρχειν. ΔΑ͂, Ὀρϑῶς. ΣΏ. Ἐπειδὴ δὰ 
οὔτε τὸ σῶμα " οὔτε τὸ ξυναμφότερόν ἔξιν ἄνθρωπος, λεί-- ΄ 
πέτραι, οἶμαι, ἢ μηδὲν αὐτὸ εἶναι, ἢ, εἴπερ τι ἐςὶ, μηδὲν ἄλλα 
τὸν ἄγθρωπον συμβαίνειν ἢ ψυχήν. 5. «ΑΑ. Κομιδῇ μὲν 
οὖν. Σ,2. ᾿δτι οὖν τι. σαφέξερον δεῖ" ἀποδειχϑῆναί. σοι, 53 
ὅτι ἡ ψυχή ἐςιν ἄνθρωπος; 44. Μὰ “44 ἀλλ᾽ ἱκανῶ 
μοι δοχεῖ ἔχειν. ΣΩ, Εἰ δέ γε μὴ ἀκριβῶς, ἀλλὰ καὶ με: 
τρίως ἐξαρκεῖ ἡμῖν. ἀκριβῶς μὲν γὰρ τότε εἰσόμεθα, ὅταν, 
εὕρωμεν ὃ νῦν δὴ παρήλθομεν διὰ τὸ πολλῆς εἶγαι σκέ-: ἡ 

1 Εϊοΐημβ, συ μαδϑὲ ἀμὲ ξο- ᾿χοΐδ ν᾽ Ὠἶδῖ ἴῃ θη. ΠῚ σϑοθη- 
ἔμπα ἔρξαπι ΘᾺ τιεγσφ!δ οοπι- Ἰἰοτὶ ταδαῖ δὰ τπλδΥβιἜ τ ἃΡ» 

ςῬοδΐμμι, Ἰαρῖδδ νάδίας ἢ ρἱοείδ, " 
καὶ ἐξ ἀμφοτέρων τὸ ὅλον τοῦ- ͵ . 2η4 Ἔ 10.) Πθ6 810, υὐ ῬχᾶθρΑγτθι. 8 Ὑυ]σοὸ ἀλλ᾽ ἄρα: ᾳυοὰ ἴων 11ἃ νὸχ ξυγαμφότερον, φυᾷ. θη Ῥγορϑηλιβ, Μιὰ. Ηοϊμά, 
τηοχ Οτωγ δόοτ. ΟῊΣ 1- »,κκἃ ϑορββξι, 60, ρα βϑειμο- 
᾿ 0. εΝΙανσαηλ νϊρο ἴα χιϑαν οοπθπιδι: Σῃίθχχορδῖλο 
ὁριίως ἢ «καὶ ξυναμφότερον,. δὶ ἴῃ ΙΔΏΟΙΘ 8010, 
ο8 βϑμῖθῃι οὐ ΒΘ. γνοοι- ! ᾿ : ἸΑπὶ φῳρέγ αυλθ ἀθρβῖ ἴω ορῖ, ἃ ἴα, Ῥγύο νυ]ρ. οὖν ἄρχοχ-' 

δὲ ραν, οπιϊδιπιμθ: ΟΩ ἴδ. τος, τροῖθ δῖον". δὲ οοὐά, ἴγϑδ ἴλθῃ ἀργορδηΐαβ θῸ ςοῃ)θοῖμ-ὀ οριἰπιὶ, ᾿ τὰ δΟΒἸΘι δυο μϑεῖ, 
Ἂ - 5. Αγιῖσ οπλίαηξ ΟἸδεῖς, 

Ἦλθο νεῦρα Τὶς οὖν ὃ ἄν- γαῖ, οη:. , 
θῶπος, αιυδὸ σροπηηοάθ δὲ . 

“Ομ οαἶι5 ξοτίδδδβθ Δ βιηῖ, 5. Ψ, ᾿ηά, συμβαίνειγ.᾿ Ὅοα, Ἰθρυπίυς ἴῃ τσυθ ορί- ᾿ 
Τ, 3 {Ῥγο 
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Ῥιψεως. .44. “Τί τὸῦτο; ΣΩ. Ὃ ἄρτι οὕτω πως ἐῤῥήθη, 

ὅτι πρῶτον σκεπτέον εἴη αὐτὸ, τὸ αὐτό νῦν δὲ ἀντὶ τοῦ 
αὐτοῦ. αὐτὸ ἕχαςον ἐσκέμμεθα ὅδιτι ἐςξί 1. καὶ ἴσως ἔξαρ- 
κέσει. οὐ γάρ που κυριώτερόν γε οὐδὲν ἄν. ἡμῶν αὐτῶν 
φήσαιμεν ἢ τὴν ψυχήν. 4.4. Οὐ δῆτα. Σ᾿Ώ. Οὐκοῦν κα- 
λῶς ἔχει οὕτω νομίζειν, ἐμὲ ικαὶ σὲ προσομιλεῖν ἀλλήλοις, 
τοῖς λόγοις χρωμένους, τῇ ψυχῇ “πρὸς τὴν ψυχήν. .44. 

«. Πάχυ μὲν οὖν. ΣΏ. Τοῦτ᾽ ἄρ᾽ ἦν, ὃ καὶ ὀλίγῳ ἔμπρο- 
σϑὲν εἴπομεν, δὲέι “Σωκράτης ᾿«Ἱλκιβιάδη διαλέγεται λόγῳ 
χρώμενος" οὐ πρὸς τὸ σὸν πρόσωπον, ὡς ἔοικεν, ἀλλὰ 
πρὸς τὸν ᾿Αλκιβιάδην ποιούμενος τοὺς λόγους. τοῦτο δ᾽ 
ἐξὶν ἡ ψυχή. 4.4. ᾿Ἔμοιγε ἢ δοκεῖ. 

ρά  Ω. Ψυχὴν ἄρα ἡμᾶς κελεύει γνωρίσαι ὃ ἐπιτάετων 
γνῶναι ἑαυτόν. .44. Ἔοικεν. ΣΙ. Ὅστις ἄρα τῶν τοῦ. 
σώματός τι γιγνώσκει 1, τὰ αὑτοῦ, ἀλλ᾽ οὐχ αὑτὸν, ἔγνω- 
κεν. ΑΔ. Οὕτως. ΣΩ. Οὐδεὶς ἄρα τῶν ἰατρῶν ἑαυτὸν 
γιγνώσκει καϑ᾽ ὅσον ἰατρός" οὐδὲ τῶν παιδοτριβῶν καϑ᾽ 

ΡΒ. ὅσον παιδοτρίβης. .4.4' Οὐκ ἔοικε. ΣΏ. Πολλοῦ ἄρα δέ- 

ουσιν οὗ γεωργοὶ καὶ οὗ ἄλλοι δημουργοὲὶ γιγνώσκειν ἕαυ- 
τούς" οὐδὲ γὰρ τὰ ἑαυτῶν οὗτοί γε, ὡς ἔοικεν δ, ἀλλ᾽ ἔτι 
ποῤῥωτέρω τῶν ἑαυτῶν, κατά γε τὰς τέχνας ἃς ἔχουσι. τὲ 
γὰρ τοῦ σώματος γιγνώσκουσιν, οἷς τοῦτο ϑεραπεύεται. 

ο. “4.44. .“4ληθῆ λέγεις, Σ,Ώ, Εἰ ἄρα σωφροσύνη ἐςὲὶ τὸ ἕαυ- 
τὸν γιγνώσκειν, οὐδεὶς τούτων σώφρων κατὰ τὴν τέχνην. -.4.4. 
Οὔ μοι δοκεῖ. ΣΦ. Διὰ ταῦτα δὴ καὶ βάναυσοι αὗται αἱ 
τέχναι δοκοῦσιν εἶναι, καὶ οὐκ ἀνδρὸς ἀγαϑοῦ μαθήματα. 

ἀ, 4.4. Πάνυ μὲν οὖν. ΣΩ, Οὐκοῦν πάλιν ὅστις αὖ σῶμα 

4 Ῥίο τοῦ αὐτοῦ δοὨ]οἴοττα. 
Θπιθηάὲ αὐτοῦ τοῦ αὐτοῦ, χυοὰ 
γραάει ἘΣΟΙΩΙ ᾿γδηβδῖῖο, δ6 
το αὐτὸ ἕκαςον, αυοὰ ὁχ τό... 
88 θ5ῖ ΠΟΥ 85: πυῖτ, σου 8 

Ιαϊϊηθ σϑά σι ΕἸς,, σὰ ταοάό 
ϑιοῦδοιι8, δοα οοὐά, ἃ Βοκίκοσο 
0111} οπιδδ, αὐτὸν ἕκαςο». 
ϑίορῃ, γχγισιιϑ ΠΟΥΣΟΧΙΪ, 

5 δον». ἔμοιγ᾽ οὖν. Ἰάδηι 
το Χ χγωρσίξειν ῦγτο γνωρίσαι. 

1 Τὴ Ἰηδοσίυτι 6 500. ργδθ- 
, Θυη9 δομ]οϊθειαδοβόσο, σαυξ 
δ} υδθὲ ᾿πάμοὶ δγίϊου- 

Ιυπι τῶν, ασυοὰ 6ὸ δοσνδῖο 
υππι ρμεζθὰξ ἀθ ργδάδεσσχιϑθ 
ἔῃ διρδσιουῖθιδ διρτιιδοδίδ, 

5 ΘΊ10Ρ. ὡς ἔοικε, γιγναΐσκου- 
σιν. --- Τῶν ξαυτῶν. υἱ τη γα 
τῶν ἑαυτοῦ. - Αἀνοερῖιπα πορ- 
ῥωτέρω ἨὨΘΡ]Προμτῖι5 δά) οΐαπι, 
Ῥίο τὰ ποῤῥωτέρω ---, γιγνώ- 
όχουσι», 5ἴομιξ ᾿μξρα ποῤῥωτέρω 
τὸ τὼ ποῤῥωτέρω ϑεραπεύει. 
οἸἐπι δηῖπι Πἰο, ςς οπιλέϊοι5 

αυοά, Ῥοὲ ὀρδίπιᾶ ορίποσ, ἀθ- 
Θδῖ 1ῃ (Ἰ]δσῖς. γαῖ. Ὕϑσι., 7υη- 
ὅθτθ ποῤῥωτέρω ἔχουσιν. 

5. 118 

- 



] ͵ 

ΟΠΡΏΤΟΣ. 6ᾳδ,ϑὗυ. (6. 
θεραπεύει, - τὰ ἑαυτοῦ ἀλλ᾽ οὐχ ἑαυτὸν ϑεραπεύει. 41. 
Κινδυνεύει. ΣΏΩ. Ὅστις δὲῪ γε τὰ χρήματα, οὔϑ᾽ ἑαυτὸν, 
οὔτε τὰ ἑαυτοῦ, ἀλλ᾽ ἔτε ποῤῥωτέρω τῶν ἑαυτοῦ. 4. 
ἜἜμοιγε δοκεῖ; Σ'Ώ. Οὐ τὰ αὑτοῦ ἄρ᾽ ἔτι πράττει ὅ «χρη- ᾿ , 
ματιςής. “44. ᾽᾿Οορϑῶς. ΣΩ, Εἰ ἄρα τὶς γέγονεν ἐραςὴς 55 
τοῦ “Αλκιβιάδου σῴματος, οὐκ ᾿Αλκιβιάδον ἠράαϑη ὅ, ἀλ- 
λά τινος τῶν ᾿Αλκιβιάδου. .41.. ᾿“ληϑῆ λέγεις. ΣΩ. 
Ὅστις δὲ σοῦ, τῆς ψυχῆς ἐρᾷ; «4.4. ᾿Ανάγκῃ φαίνεται ἐκ 
τοῦ λόγου. Σᾧ, Οὐκοῦν ὁ μὲν τοῦ σώματός σου ἐρῶν, Ὁ. 
ἐπειδὴ λήγει ἀνθοῦν, ἀπιὼν οἴχεται; 4.4. Φαίνεται. Σ᾿Ώ. 
Ὃ δέ γε τῆς ψυχῆς ἐρῶν, οὐκ ἄπεισιν, ἕως ἂν ἐπὶ τὸ βέ).- 

τιον ἴῃ ἡ. «Α(Ἅ.. Εἰκός γε. ΣΩ. Οὐκοῦν ἐγώ εἶμι “ὃ οὐκ 
ἀπιὼν, ἀλλὰ παραμένων, λήγοντος τοῦ σώματος, τῶν ἄλ- 
λων ἀπεληλυϑότων. “4.41. Εὖ γε ποιῶν, ὦ «Σώκρατες καὶ ς.᾿ 
μηδὲ. ἀπέλϑοις ". ΖΣΩ. Προθυμοῦ τοίνυν ὅτι κάλλιςος εἷ- 
γαι. «14. ᾿Αλλὰ προϑυμήσομαι. ΣΩ. Ὡς οὕτω γέ. σοι 
ἔχει" οὔτ᾽ ἐγένεθ᾽, ὡς ἔοικεν, ᾿Αλκιβιάδῃ τῷ Κλεινίου ἐρα-΄. 
ςὴς, οὔτ᾽ ἔξιν, ἀλλ᾽ ἢ εἷς μόνος, καὶ οὗτος ἀγαπητὸς 56, ί 
Σωκράτης ὃ Σωφρονίσκου καὶ Φαιναρέτης. .4.1.. 4ληϑῆ. 
Σ,). Οὐκοῦν ξἔφησϑα, ᾿σμιιρὸν φϑῆναί μὲ προσελθόντα σοι, ἃ. 

ἀπολείποντος δὲ τούτου ἀνάγκη 
καὶ τὴν φιλίαν συναπομαραΐνεσ-- 
ϑαι" ἡ δὲ ψυχὴ ὅσονπερ ἂν ἴῃ 
ἐπὶ τὸ φρονιμώτερον, καὶ ἀξιε- 
ραςοτέρα γίγνεται, 

δ δὲς οοὐά, 
Ο]αγκ. δαῖὶῖ. 

8 1ι5 6, οὐπὲι ΟΙασκ. αὶ, 
γοη. Μυϊρᾳ ἄρα τερρεϊιυπι 
δηῖθ ἠράσϑη. 

4 Ἡδλπο ᾿δγογυπι Ἰαοξρυθηι 
8δοΪυθ δίορ ῃΒ. οογγθχοζᾶξ 189 

᾿ Σῆς: “ΟἿΣ 8586 θᾶ οἹίηΣ. 
υὴς ἔῃ δὰ δηϊπιυπι το] αἴαπι 

Ἰιὰγ. ηἶδὶ αυοῦ 
6. ἀδηὶ μή, 

ορποϊηηλιδ 6866 ΔβΏΟΒοΟ, ῬΓΟ- 
Ῥίος δυρότιιδ λήγει ἀνθοῦν δὰ 
οοΥρ8β. --- Μοχ 810". περιμέ- 
γων») τρᾶϊθ. --- Ηρυδβάϊο γζδθ» 
Θυαηΐθ δβογλθθη,λιβ το ]Οσο98 
δ᾽ }}11πίοϑ. Ῥ]δὶ. ϑ'υπιροβ. ἢ. 
188. 6. ἅμα γὰρ τῷ τοῦ σώμα- 
τος ἄγϑει λήγοντι. οὑπερ ἢ 
οἴχεται ἀποπτάμενος πολλοὺς πε 
γαυς καὶ ὑποσχέσεις καταισχύ- 
γας" ὃ δὲ τοῦ ἤϑους χρηςοῦ ὄν- 
τος ἐραςὴς διὰ βίου μένει, ἅτϑ 
μονίμῳ συντακείς, ἈΘΏΟΘΡΒ. 
ϑγπιρ. 8, 14, ἢν δὲ καὶ ἀμφό- 
τερα ςέρξωσι τὸ μὲν τῆς ὥρας 
ἄνϑος ταχὺ δήπου παρακμάζει" 

, δῖ σογγθοϊζοηθια, ΟΡ ποῦ, Θμ18 
ουἱϊ καὶ μηδέ ἀϊδρ!οοτοῖ. δοὰ 
καί θδῖ ταϑσδ σορυ]ᾶ, ἴῃ μηδὲ 
Δυῖθπ; ἰδῖθξ δέίατι. Ογρίδιϊνιιδ 
δυΐῖθιν δὲς 6δὲ νϑσγθ ορίδῃῖδο 
οι θη }8. πα πιδοεθεῖ 
ἄμ αμεΐ πίελὲε τυϊοάδη' τροβ- 
εἶπ! ὝΜυ]ρ. ἀπέλθης 6εδῖ τῷ 
ῥα. Ἑ Ε. 

6 Γιορ: 49 αὐτὺυν ϑΘοογζαῖθδ 
ἀϊοϊοπθ Ἡοπιογῖοα εἶθ 6]1Ὸ 
τη1οο, Οὐ, β, 365. ἀθ Τοῖθ-᾿ 
ΏΔοΠο, μοῦνος ἐὼν ἀγαπητός. 
Οοηῦ, Πομροθῖῃ. Μ|ιά, 45. οὲ 
δὲ ϑρδϊ]ά. 

Ἴ Νοῖδ 
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ἔπεὸ πρότερος ἄν μοι προσελϑεῖν ἾἿ βουλόμενος πυϑέσθει 
διότι μόνος οὐκ ἀπέρχομαι; (4. Ἦν γὰρ οὕτω. ΣΆ, 
Τοῦτο τοίνυν αἴτιον, ὅτι μόγος ἐραςὴς ἣν σὸς, οἱ δ᾽ ἄν. 
λοι, τῶν σῶν' τὰ δὲ σὰ λήγει ὥρας, σὺ δ᾽ ἄρχει ἀνθεῖν 

56 καὶ 'γῦν γε, ἄν μὴ, διαφϑαρῇς ὑπὸ τοῦ ᾿“4ϑηναίων δήμου, 
καὶ αἰσχίων γένη, οὐ μή σε ἀπολίπω ". τοῦτο γὰρ δὴ μί: 
᾿λεφ᾽ ἐγὼ φοβοῦμαι, μὴ δημεραςὴς ἡμῖν γενόμενος διαφϑί- 
ρῆς. πολλοὶ γὰρ ἤδη κἀγαθοὶ αὐτὸ πεπόνϑασιν ᾿Αϑηνέ: 
ὧν. εὐπρόσωπος γὰρ ὃ τοῦ μεγαλήτορος δῆμος ᾿Ερεχϑέως ᾿' 
ἀλλ᾽ ἀποδύντα χρὴ αὐτὸν ϑεάσασθαι. εὐλαβοῦ οὖν τῇ 

. εὐλάβειαν, ἣν ἐγὼ λέγω. 4.4. Τίνα; ΣΩ. Γύμτασαι πρό: 
τον, ὦ μακάριε, καὶ μάθε ἃ δεῖ μαϑόντα ἱέναι ἐπὶ τὰ τῇ 
πόλεως, πρότερον δὲ μή" ἵν᾽ ἀλεξιφάρμακα ἔχων ἴης, πὶ 

. μηδὲν πάϑης δεινόν. 414. Εὖ μοὶ δοκεῖς λέγειν, ὦ Σώχρο᾽ 

Ό 

, ἔφϑης προσελθών μοι, ἐπεὶ πρό- 

᾿ ληξ, ΑΙο. 1]. 20. ἃ. 

σωφροσύνην 
, ψαδ κ. τ᾿ ἃ. 

τες" ἀλλὰ πειρῶ ἐξηγεῖσϑαι, ὅντινα τρόπον ἐπιμεληϑεέμιν ἡ 
ς ἡμῶν αὐτῶν. ΣΏ. Οὐκοῦν τοσοῦτον μὲν ἡμῖν εἰς τὸ πρό 
σθὲεν πεπέρανται "; ὃ γάρ ἔσμεν, ἐπιεικῶς ὡμολόγηται 
ἐφοβούμεθα δὲ μὴ, τούτου σφαλέντες, μάϑωμεν ἑτέρον τοὺς 
ἐπιμελόμενοι 5, ἀλλ᾽ οὐχ ἡμῶν. Α4. Ἔσι ταῦτα. Σὰ 
Καὶ μετὰ τοῦτ᾽ ἤδη τῆς ψυχῆς ἐπιμελητέον δ, καὶ εἰς τοῦτ 

-οΟ 

7 ΝΝοῖδ βοσιισπ θαι ΟὈ]ἑ σαι 
οοὐτημδίυπι Ρ6. δ΄ ἴθγδπὶ ΡΓΟ- 
Ῥοδίϊουθη;, αυδθ Ὀϑηάθὲ ἃ 
ςσοη)υποίοηθ ἐπεί, ϑ6ΥΠῚΟ χθ- 
οἴι18 Θχ Α]ΟΣ 1818 Ῥοεβοηᾶ Θδζ, 

τέρος ἂν προσῆλθόν σοι. ὟΥ͂. 
Οτεδαπιπι, 5. 141. (428) οὐδ. οὲ 

Ομ άγηι. 
ῬῚ 15. οχίσ. οἴομαι --- ἐμὲ φαῦε 

εἶναι ζητητὴν, ἐπεὶ τήν' γε 
, μέγα τε ἀγαϑὸὺν εἰ- 

1 γιά. Οτγδίμμς. δ. 439, (426), 
ἄἀ, οὐαὶ ποῖ. ᾿ 

9 1118, β, 547. δῆμος ᾿Ἐρεχ- 
ϑῆος μεγαλήτορος, ὃν ποτ᾿ 
᾿ϑήνη Θρέψεν" υδῖ ν. ΟἸδεῖ. 
ἹΜΜΝο σθαι Βιυ)ὰδ ἰΟΟΣ οἰμπὶ 
ντωρογῖο ἔδοϊε ΑἸΒδη. 11, Ὁ. 
506. τὸν ᾿Αϑηναίων δῆμον εἰ- 
καῖΐῖον εἴρηκε (Ρ]Δῖο) κριτὴν» εὖ- 
πρόσωπον" οἱ Ῥᾶιἷο Ῥοδὶ: χαὸ 

-» 

“’ 

Γ 
᾿ ΟἿ 

τὸν ᾿Αϑηναίων δῆμον εὖπμ. 
πον μὲν εἶναι, δεῖν δ᾽ σῷ 
ἀποδύσαντας ϑ εωρεῖν. 

5 (οῃξ., 6. 9. ποῖ, ἅ, 

ς 4 ϑίοῦ. πεπέραται: τλ}6. - 

οΣ ρᾶγιϊου]α γαρ πε 
ἸΏΟΧΘ βίδθοο δὲ ἐιδ1 βεγιηιοι 
αυΣ ᾿τηϊτοάμοϊζαγ 1116 τοῦ! 
τον. Υ. Οτδῦιαι. 8. 149. (8 
Ἰδὲ ἀθ νοσθ γαῤρ. 

δ δης ἔοτηνδαι φυὸ τι 
ἐπιμελούμενοι Ἀὶο ἀδηΐ ορἱῖ 
οἱ ῬΙυγῖπαὶ. γιά. δ. 306, Ὡ. , 

6 δὶς Βθ. οὑπὶ ΟἸδτκ. Υὰ 
γα. γυΐϊρο καὶ μετὰ τοῦτο 

χῆς ἕ; ουἱϊ δογαο 
(εοπῥεεξωπι, γεγερεεῖωπι ὦ 
τιοδ δ. 4μοαΐ --Ὸ Ὥοπ δἃρίᾶ 

. ΣΟΒΟΏΒΊΟ, 4 λον. 8.6 Πδὶ τα 

Ῥογιιπὶ Καὶ μετὰ τοῦιο “--' ι 
“ἐφμθ λὲς ργασπιϊρεὶς δι 
ἐδῖ οροίᾶ ἀδηάδ οἰς. 
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βλεπτέον. “.4.4.. 4ῆλον.. ΣΩ, Σωμάτων δὲ καὶ «ρημάτων 
τὴν ἐπιμέλειαν ἑτέροις παραδοτέον. Α4. Τί μήν; ΣιΏ. 
Τίν᾽ οὖν ἂν τρόπον γγοίημεν αὐτὰ 1 ἐγαργέξατα; ἐπειδὴ 51 
τοῦτο γνόντες, ὡς ἔοεκε, καὶ ἡμᾶς αὐτοὺς γνωσόμεϑα. ἄρᾳ, 
πρὸς ϑεῶν, εὖ λέγοντος, οὗ γῦν δὴ ἐμνήσθημεν, τοῦ 4Δελφι-- 
χοῦ γράμματος οὐ ξυνίεμεν δ; 4.4. Τὸ ποῖδν τι διανοού- 
μένος λέγεις, ὦ «Σώκρατες; ΣΏ.. ᾿Εγώ σοι φράσω, ὃγεδ. 
ὑποπτεύω λέγειν καὶ ξυμβουλεύειν ἡμῖν τοῦτο τὸ γράμμα. 
κιγδυνεύει γὰρ οὐδὲ πολλαχοῦ εἶναι παράδειγμα αὐτοῦ, ἀλλὰ. 
χατὼὰ τὴν ὄψιν μόνον. 41. Πῶς τοῦτο λέγεις; ΣΏ. Σκό- 
πει καὶ σύ, εἰ ἡμῶν τῷ ὄμματι, ὥσπερ ἀνθρώπῳ, ξυμβου- 
λείων εἶπεν, δὲ σαυτὸν 5, πῶς ἀν ὑπελάβομέν τι παραι- - 

γεῖν; ρ᾽ οὐχὶ εἰς τοῦτο βλέπειν, εἰς ὃ βλέπων ὀφθαλμὸς 
ἔμελλεν αὑτὸν ἰδεῖν; 41... 4ῆλον. ΣΏ, ᾿Εννοῶμεν δὴ, εἰς τί «ς. 
βλέποντες τῶν ὄντων, ἐκεῖνό τε ὁρῷμεν ἅμ᾽ ἂν καὶ ἡμᾶς. 
αὐτούς. .4.1. Δῆλον δὴ, ὦ Σώκρατες, ὅτι εἰς κάτοπερά - 
τε καὺ τὰ τοιαῦται, ΣΩ. Ὀρϑῶς λέγειφ. οὐκοῦν καὶ τῷ 
ὀφθαλμῷ ᾧ ὁρῶμεν ἕν ἔςι τῶν τοιούτων κ. 4.44. Πάγυ 

Μ Ἠοο αὐτά ποὰ Βαβδοὶῖ. 
δὰ συοά οοπιπποῦθ γϑξογαίιγ. 
Ουᾶτο τϑοῖθ, ορίπογ, 85.5}]6:- 
δΥπι. ἰϑρὶ Ἰωροῖ αὐτό, υἱ σμπι - 
δι ροτῖουι εἰς τοῦτο τϑξθγδιις 
δὰ δηΐπιυπι. Ἐοσαυθ ἀμοὶῖ 3]- 
Ιυὰ οἴϊδην αιοὰ τὰ ἰεῖδιι8 ΟΡ. 
ἸΏΟΧ Οπῖδδο καὶ ἴδρειιτ ξοι- 
κεν, ἡμᾶς ---τ δὴθ ορίμου: 

. τοῦτο (τὴν ψυχὴν) γνόντες, ἡμῶς 
αὐτοὺς γν. .Ν 

4. 510 είδιιϑ ορῖ. δάάϊοθῃ- 
θυ ππης .Ἰϑρίτας 1οοο νὰ]- 
δῖ: οἵτπι ξύγισμεν, αιοά ρθε 
δΘηδιιπὶ ὩΟῺ δ8 118 ἃρίυπι 1ῃ- 
δοὶιῖθ οἴϊαπι δίσγυσίμι δῖ. 
Νιυβαυδηι ϑηΐπι ᾿ηνοηϊίων σύν- 

, οἰδα ἐχείγου. ποιοῦντος, 56ἀ σύ- 
νοιδα ἐκείνῳ ποιοῦντι νε] σύν.-- 
οἰδα ὅτε ἐκεῖνος ποιεῖ. --- ϑ0Ὁ- 
Ἰθοῖδ δυῖθαι ΑἸοΙ δ᾽ 4186 ἰηξοε- 
χορδιῖϊο τι81]6 νυ]ροὸ ἀϊδιϊπρυϊ- 
ἴυς ἴἰὰ: Τὰ ποῖον; τί διαν. 
δοσϊδοηάδυμ Τὸ ποῖόν τι διανο- 
οὔμενος. ϑορθιῖδῖ, Ρ. 220. 9. Πῇῆ 
καὶ τὸ ποῖόν τι φοβούμενος 
οὕτω λέγεις; Θὲ 1Ὁ. Ρ. 217.ἃ. τῇ 

δὲ μάλιςα καὶ τὸ ποῖόν τι περὶ 
αὐτῶν διαπορηϑεὶς ἐρέσϑαε διδ- 

’ 

γοήϑης; 

ὃ ϑιοῦδ. πῇδῖθ δὲ ἑαυτόν. 
Μοχ ΟἹδγκ. δὲ γαῖ. ὃ ὀφϑαλ-. 
ὄς: αὰοὸ ποῃ ορυϑ: νἱά. Νίϑη, τ ΝΟΣ ἀν ΠῚ 
4 Σιορθηάυπι σϑηβθμειδ ἔνες ἑ 

τὸ τῶν τοιούτων, δυὶ οοτίθ ἕν 
ἐς! τι τῶν τοιούτων. Μυϊραιυηα 
δῃ)δρθοῖυπι 0018 ἔθοιϊϊ 65 
ὯΘ Ἰοσυθηῖϊϊαιλ οοπδυθίιήο. 
ῬΟΖΕΙῦΘ. Αρρατοῖ νῖἕυπι' 
ἀοοῖυπι ἀϊέβδιυι ἔυϊ8586. 1:51} 
ἕν γγο τί, δ8εἀ σογίᾶ χυδοάδπι 
᾿υ)8 ροηοεὶβ ορνογβδηΐυν δηΐ- 
τὴ0 δοογδῖ8β, υἱ ἴρδιαπι δρΘ0ι:- 
ἔμπι, ἅσυδθ δι ρθσῆοῖθθ, ΡῬυ}:]"» 
1Δ. Ἑδειιπὶ δυΐθηι τππᾶπι 806». 
οἰθαν σϑοῖθ (101 ροβδβθ ἔν τῶν 
κατοπτρόειδῶν θηλο αὐ: 18 1. 
δοἀ ]υάἀ᾽ ἀυδῖῖο, δη 81 ἀϊχὶδ- 
δεῖ ϑοογαῖθβ καὶ τῷ ὀφϑαλμῷ 
ἕν νοὶ ἕν τί ἐςι τῶν. τοιούτων, 
ΑἸοιθιδ 65 ̓ϑαϊῖναπε πο, 4υΣ 
Οσπιποῦ 6686 νἹἀθίυγ. ὯΘ6- 

4υ6 
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ἀ.7ε. ΣΏΩ, ᾿Εννενόηκας οὖν, ὅτι τοῦ ἐμβλέποντος εἷς τὸν ὄφ- 
ϑαλμὸν τὸ πρόσωπον ἐμφαίνεται ἂν τῇ τοῦ καταντικρὺ 

᾿ς ὄψει, ὥσπερ ἔν κατόπτρῳ - ὃ δὴ καὶ κόρην καλοῦμεν, εἴδω-" 
λον ὄν τι δ τοῦ ἐμβλέποντος. ΑΛ. ᾿4ληϑῆ λέγεις. ΣΣ.Ώ, 
᾿Οφϑαλμὸς ἄρα ὀφϑαλμὸν ϑεώμενος, καὶ ἐμβλέπων εἷς τοῦ- 
τὸ ὅπερ βέλτιςον αὐτοῦ, καὶ ᾧ ὁρᾷ, οὕτως ἄν αὑτὸν ἴδοι. ΄ 9..4.4. Φαίνεται. ΣΩ, Εἰ δέ γε εἷς ἄλλο τῶν τοῦ ἀνθρώ- 
που βλέποι, ἤ τι τῶν ὄντων, πλὴν εἰς ἐκεῖνο ᾧ τοῦτο τυ;- 
ζάνγει ὅμοιον, οὐκ ὄψεται ἑαυτόν. ΑΔ. “Πληϑὴ λέγεις. ΣΏ. 
᾿Οφϑαλμὸς ἄρα εἰ μέλλει ἰδεῖν ἑαυτὸν, εἷς ὀφθαλμὸν αὐτῷ 
βλεπτέον, καὶ τοῦ ὄμματος εἰς ἐκεῖνον τὸν τόπον ἂν ᾧ 
τυγχάνει ὀφϑαλμοῦ ἀρετὴ ἐγγηγνομένη. ἔξι δὲ τοῦτδ᾽ που 

Ὁ 58 ὄψις δ. ΑΑ, Οὕτως. ΣΏ. “Αρ᾽ οὖν, ὦ φίλε ᾿Αλκιβιάδη, 
᾿ καὶ ψυχὴ εἶ "μέλλει γνώσεσθαι αὑτὴν, εἰς ψυχὴν αὐτῇ βλε- 
᾿στέον, καὶ μάλις᾽ εἷς τοῦτον αὐτῆς ἐὸν τόπον, ἐν ᾧ ἐγγί- 
γνέται ἡ ψυχῆς ἀρετὴ, σοφία "ἷ, καὶ εἰς. ἄλλο ᾧ τοῦτο τυγ- 

ᾳυθ᾽ ἴΔπιθῃ 6880 δρϑὲ, εἰδ- 
,«Ὧπι 18 ΣηΙΘ]]Οχίββθῖ, τξ τθ- 
ΒΡοηάεχθ μοϊμίδδοὶ πάνυ χε, 
ὥμρα δ᾽ ᾿δηλθ. ΟΓΘΩΣΠγι8, 80- 
αυϊοβοθη απ νἱάδιυν 1 νι]- 
ϑϑαϊα: Ὥδηι ΣΙΪπὰ ἔνεςι, αυοά 
Ῥγδθρθηῖ οοἄ. ΟἸ]δτῖς, δὲ δῇ 
ὨΟΩΏΜ]]1, 6χ 111 ἕν ἐξ βροηΐθ 

᾿ Ὥβδοὶ ᾿ἀρβθυϊῖ, ᾿ δῖπ τηΐημβ, 
οὐυπὶ Β6. δάορίδηάα ρτῖοσ 
ὝΡΟΙΗ͂Ι οοτγγθοῖῖο, ἔνεςἑ τι, δυΐ 
Θἴλαπι Ἰορθηάυπι: καὶ ἐν εβἶνθ 
κἀν τῷ ὀφθαλμῷ --- ἕν ἐςε τ᾿ τ. 
ϑολοιογ τας οτο γοῦρα πδϑο 
ᾧ δρῶμεν βε]υῃοῖα ἃ βυρθεῖο- ἢ 
Σῖδὰς ΡΟΡἪ]] πὶ 5 ρΩΙ ἤ ΔΥΘ γὶ- 
ἀοϑηΐωγ: απο ΑΡβ84ι6 ἐπεδγία 
νροθ ἐκεῖνο ἤδΥϊ Ῥοβθ8θ προ 
Ῥυϊο. 

. 2δ1:θΘ σομμπιοῦϊ χαὶ τῷ ὀφϑαλ- 
μῷ νεῦϑθ οὐϊοβμδ Θδδθῖ, αὺρ 
Ὦ ΔΙίογα γαϊοηθ ἀθ Ηἴ8 ὦ 
ὑρῶμεν 1}1}1} νγἀεθδίωχ. διατὶ δαήθοῖδ μᾶδο ρυΐο δᾷ ορρο- 
8110}. 6Π| 5ΡΘΟΙΪ νυ]ρατῖς. Ρ]6- 
Ὡϊυδ: 18. ἴρβθ οου]υ8, ᾳυο 
νἱάδθπιιβ, ἱπδρὶοὶ ρέϊδπι Ῥτο 
δρϑουΐα ρμοϊρββὶ.» ΨὙιὰ, Ιῃἀ ἴα κόρη: δἷ οἔ. 5 ΘΒ] ΘΙ θγπιδομοσὶ 
ΣΘΒΡΟΒΒΊρΘΩΣΙ πον δδι πιᾶτῃ, 

Ν 

Ετ δὲς ἀθηχιτι ἀδιϊνηϑ ΄ 

δ Ἄοοσιυ]δ ὅν ἱῃβοσία ἃ Βδ. 6 
γαῖ. (δεῖ. ὄντε, γϑω. Π 
ὅτι). --- ΡΑυϊο ᾿ηξογῖα Ῥιο 
τοῦτο ΒΊ0Ῥ, τουτίέ. Ῥγο, οὐχ 
ὄψεται ἑαυτὸν, δίοῦ, οὐχὲ ὅὄ. ξ. 

ὁ Ανιουϊαπι ἢ δηῖθ ὄφϑαλ- μοῦ ἀρετή θὲ δΔηῖο ὄψις δα άνης 
ΟἸανὶς. Νδῖ.᾿ ͵ϑῃ,, ΄ΖυΣ ΒΒ ιι8 ἰἃ- 
πιθ Ἀἰο ἀιοαιθ, αὐ Σὰ 68- θπλ γΘ αἰϊαιιοί!εβ, πιογθι ρ. 
χοημπὶ 6586 ὨΘΩ ΔΙΒΙΓΑΡγ. 

1 ΝΟ χϑοῖθ οἱΐπι ΗἩδυβάϊο 
Αϑῇοαμθ Ἀϑεθηβθδ, ψοοθῆι 
σοφέα αἱ ΒΕ] οδδθπιὰ σα οξϑητὶ- 
8, Πυοητᾶπι 1 Βα ΘατΙ θι5 ἄρηγυαι ἀοοθδὶ δϑρογδῖθω, δηὶΐ- ΤᾺΣ νἱγίυϊοπι ἴῃ βαριθηῖζα ε]- ἴδπι 6886: ασυοὰ γοργὰ οτι 

δεῖ; 564 Πυφ ΠΙΟΧ αἸοοῖ, δηϊ- 
ΣᾺΣ νἹζίμ πὶ 6586 ἰῃ 69, οξγοδ αιιοα δῖ: τὸ εἰδένας καὶ τὸ φρο- 
»εῖν. ἴδτα βιοιξ ἴῃ Ὀγοχῖζηθ ΒΙΡΘΥΙΟΥΙ δὰ 6. ΟΟΕ}}1 γεγίαϊθ δΘΓΏΙΟ δγᾶΐῖ, σμᾶπι ὄννεν τχουτκΐ- ὨΔΌδε: 118 ὮὭΜΩΟ, αἷθ δγχκῖτῖ νιγίυΐα Ἰοαιθωβ, σοφίαν Θδπὰ ἌΡΡ6]1]αῖ, 1δαυθ χϑβ οπάθδηξ δι ὄψις φἕ σοφία. ἴδπι εἰς- 

μὲ 
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χάνει ὅμοιον ὄν; 1.4.4. "Ἔμοιγε δοιεῖ, ὦ Σώκρατες. ΣΩ. 
Ἔχομεν οὖν εἰπεῖν διτι΄ ἐςὶ τῆς ψυχῆς νοερώτεῤον, ἢ τοῦτο 5. 

τ περὸ ὃ τὸ εἰδέναι τε καὶ φρονεῖν ἐσιν; 414. Οὐκ ἔχομεν. 
ΣΙ), Τῷ ϑείῳ ἄρα τοῦτ᾽ ἔοικεν εὐτῆς " καί τις εἰς τοῦτο 
βλέπων, καὶ πᾶν τὸ ϑεῖον γνοὺς, θεῖν τε καὶ φρόνησιν, οὕ- 
τῷ καὶ ἑαυτὸν ἂν χνοίη μάλιςα. 4.4. Φαίνεται ἢ. ΣΩ. 
Τὸ δὲ γιγναάίσπειν αὑτὸν, ὁμολογοῦμεν σωφροσύνην εἶναι, ς,. 
“4.4. Πάνυ γε. «ΣΩ. ᾿Αρ᾽ οὖν μὴ γιγνώσκοντες ἡμᾶς αὐ- 
τοὺς, μηδὲ σώφρονες ὄντες, δυναίμεθ᾽ ἂν εἰδέναι τὰ ἡμό- 
τερα αὑτῶν κακό τε καὶ ἀγαϑά; 4,1. Καὶ πῶς ἂν τοῦτο 

γένοιτο, ὦ Σώκρατες; ΣΏ. ᾿Αδύνατον γὰρ ἴσως σοι φαί: ἁ. 

Ὁ τῆς ὄψεως δε468 εδὲ ἰῇ 
ῬυΡ111ἃ, ᾿ξα πιο βοάθι αυδᾶθ- 
τ οἰιδπηβ τῆς σοφίας. Οὐο 
Ῥδοῖο δῖπλυ] Ἄρρϑγρε ΠΣ ΣΟΤΤΗΣ 
ἴη6 νϑῦδᾶπι 6866 ἰϑοϊί:οῇϑαῆιϊ γοῦ- 
ροΐτερον, χυδπὶ 6 ἐτίδιυβ ορῖὶ- 
τε (ὩΟἢ 6 ϑίοθδρο οἰΐδη, υἱ 
ῬΘΕ ϑγγογθπὶ οἱπλ δά ἀθυδηλ) 
15 βθαυθῖῖθιβ δάορίδν!πιιϑ 
[το νυ αῖο δηΐθα ὕ εἰότερον». 
ΠῚ δΙΟ ἰδηάθπ, 8Δἢ οπηηὶ 

Ῥᾶγίθ δϑβοϊνσιιις σοπηρᾶγδιϊο 
ΘΟ]. δῖοι θηΐπι νἱείας οου- 
11, ὄψις, δῖα 6δδὲ ἰῃ δο ᾧ ἀρᾷ; 
ἴὰ νεῖ!) δηΐτηλ., σοφία, Ββιῖᾶ 
μὴ ἀπ 80 ᾧ νοεῖ εἶνα ἴῃ 60 

Οὐδ θεὲ τῆς ψυχῆς τὸ γοεραΐ- 
τατον, Ἦος λαταπα, ἄϊοοι δι80 
1]υὰ περὶ ὃ τὸ εἰδέναι τὲ καὶ 
φρονεῖν ἐξιν, Ῥγό ἀπὸ τοχ υηᾶἃ 
γΟσ6Θ φρόψησις αἱυτ. Ἢ σο- 
φία Ἰἴδσυθ δϑὲ ἐν τῇ φρονήσει, 
διουῖΐ ἥ ὄψις ἐν τῇ κόρῃ: “α- 
Ῥίφιξὶα τὰ τπδπῖθ, βιοαΐ νέρας 
1 ρῬερίϊίαᾳ. , 
. Οδεβεγναῖ ϑοἩ] δ ορπιδομοῦ; 
ΤΡ ὄψιν ὙΘτῖαδ 6586 ΠΟᾺ Υἱῦ- 
ἴυΐθπι οΟἸ}. δὰ Ἰοουπιὶῳ 1 
αυο Πδριῖοὲ 1118: διοσιῖ ῥδιῖο 
δηῖὶρ ὁ, 57, ἃ. Νοὺ γεϑβρου- 
ἄθγο Ἰρίτων τὴν ὄψιν τῇ σοφίᾳ, 
864 ]Ἰοςο, πῃ 4ὺ0 ἯΨΕΡΑ ἢ 
σοφία, αυὶ ἀϊοσαῖῃς τὸ περὶ ὃ 
10 εἰδέγαι ---ο᾿ ἐστίν. 

Ἀοϑῖδι 8118 ναγλϑίδϑ. Θυῖρρθ 
ῬΤΟ 1618 τῷ ϑείῳ ΝυΓΩΌΘΕΡΘΣ 
9 οσοἄΐοθ Ψδῃ, (17), αθοσὶ τῳ 
Θὼι (εἰς 1110, δ᾽ 9 δοοϑῃῖδυϑ 

- ΒΌΠΊΤΕ ἃ 

'Ῥτδοῖθσϑα, 

μὲ 5019) Ἡ. 6. τῷ ϑεᾷ: Ἐεἷς- 
ον δυΐοθπι ἐχ ϑσάθῃν οὲ ᾶ- 
116. ἀϊδοτίο ϑῃοῖανιϊ οἱ 'ρβ6 46- 
ἐϊε, τῷ ϑεῷ. ψοευπι ρτοθ9 μον 
τι άυπι, τῇ Ὀ]υϊκίδηο, ἃ αι 
ἄυο 1}}} 811158 ὥοῃ τϑοθάμηξ͵ 
τοὶ ἰΏ οχιβυΐϊδ δογἔρίμγαθ ἀΣ- 
νογϑιιδειδ νοὶ πηθηαϊδ ΤΏΔῺ}]- 
ἔοδι158, δῆ νδγιϑῖδιθπι ποι 
6846: ομ]υ8 χοὶ πάθην ἔδοιξ 

1818 ἴῃ ΤΠ 15811118 
ἀϊ!ροηῦα 608 401 πιο οο- 
ἀΐοδηαι σϑηῖ} 1. [6 βϑηϊθηῖᾶ 
Βοζυπι νϑεροῦμηι οὗ, ἔχομε- 
δηλ δὰ Ὡοῖ, 86. 

Φ Αρυὰ δῖον. Ρ. 181. οἕ 
Ἐυ80Ρ. Ρ. Ἐ. Ρ. 551. πδορ 

τ ΟΣ ἤοο Ϊοοο 
διπιρῖᾶ ἰθρυπίωτ: ΣΏ. Ἶ4ρ᾽ 
οὖν ὥσπερ χάτοπτρα σαφέςερά 
ἐςι τοῦ ἐν τῷ ὀφϑαλμῷ ἐνό- 
πῖρον, καὶ. καϑαρώτερά τε καὶ 
λαμπρόέξερα. οὕτω καὶ ὃ ϑεὸς 
τοῦ ἐν τῇ ἡμετέρᾳ ψυχῇ βελτί-- 
ςου κἀαθαρωτερόν τὲ καὶ λα 
πρότερον τυγχάνει ὅν ; 4.4." Βοι- 
ΗΑ] γε, ὦ Σώχρατεςς ΣΙ. Εἷς -. 
τὸν ϑεὸν ἄρα βλέποντες, ἐκείνῳ 
καλλίξφῳ ἐνόπτρῳ χρῳῴμεθϑ᾽ ἄν, 
καὶ τῶν ἀνθρωπένων εἰς τὴν ψυ-- ᾿ 
χῖς ἀρετήν. καὶ οὕτως ἂν μά- 
λιξα ὁρῷμεν καὶ γιγνώσκοιμεν 
ἡμᾶς αὐτούς. 44. Ταί. Ἐὰ 
Ὦϊο ρῬοβὲ Φαίνεται τονθγᾶ 6880 
ἐπδοίθπδ ἴῃ ἔχο. 11. δά ἤνῃο. 
ἀϊδϊοραπι Ῥσορᾶσθ σοπδδίμισ, 

8 “οί 
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γέται ὃ, μὴ γιγνώσχογια ᾿Αλκιβιάδην τὰ ᾿Αλκιβιάδου γ». 
γνώσκειν ὅτι ᾿Αλκιβιάδου ἐςίν. .4.4, ᾿Αδύνατον μέντοι νὴ 
“Δία. Σ,Ώ. Οὐδ᾽ ἄρα τὰ ἡμέτερα, ὅτι ἡμέτερα, εἰ μηδ᾽ 
ἡμᾶς αὐτούς "; ΔΜ.4. ΤΠΙἊῦς γάρ; Σ.Ώ. Εἰ δ᾽ ἄρα μηδ 
τὰ ἡμέτερα, οὐδὲ τὰ τῶν ἡμετέρων. 4.41. Οὐ φαίνεται, 

ὁ..Σ2. Οὐκ ἄρα πάνυ τι ὀρθῶς ὡμολογοῦμεν, ὁμολογοῦντα 
ἄρτι εἶναί τινας, οἱ ξαυτοὺς μὲν οὐ γιγνώσκουσι, τὰ δὲ ἕαυ- 
τῶν, ἄλλους δὲ τὰ τῶν ἑαυτῶν 5. ἔοικε γὰρ πάντα ταῦτα 
εἶναι κατιδεῖν ἑγός τε καὶ μιᾶς τέχνης, αὑτὸν, τὰ αὑτοῦ, τὸ 

Βοτῶν ἑαυτοῦ. ΑΔ. Κινδυνεύει. ΣΏΩ. Ὅστις δὲ τὰ αὑτοὺ 
ἀγνοεῖ, καὶ τὰ τῶν ἄλλων πον ἂν ἀγνοοῖ ' κατὰ ταῦτά. 
44.. Τί μήν; ΣΏΩ. Οὐχοῦν εἰ τὰ τῶν ἄλλων, καὶ τὰ τῶν 

Ρ. πόλεων ἀγνοήσει. .4.4.. ᾿Ανάγκη. ΣΩ. Οὐκ ἄρ᾽ ἄν γένοιτο 
ὁ τοιοῦτος ἀνὴρ πολιτικός. 414. Οὐ δῆτα. ΣΏ. Οὐ μὴ 
οὐδ᾽ οἰκονομικός γε. 4.4. Οὐ δῆτα. ΣΩ. Οὐδέ γε εἰσε μὰ 

. ται διτι πράττει. «4.1. Οὐ γὰρ οὖν. ΣΏ. Ὁ δὲ μὴ εἰδὼς 
οὐχ ἁμαρτήσεται; ΛΑ. Πάνυ γε. ΣΏ. ᾿Ἐξαμαρτάνων δὲ 
οὐ κακῶς πραΐξει ἰδίᾳ τε καὶ δημοσίᾳ "; .44., Πῶς δ᾽ οὔ; 
ΣΏΩ. Κακῶς δὲ πράττων οὐκ ἄϑλιος; 44. Σφόδρα γε 

ΣΙ. Τί δ᾽, οἷς οὗτος πράττει; «4.4. Καὶ οὗτοι. Σβὶ 
ο. Οὐκ ἄρ᾽ οἵόντε, ἐὰν μή τις σώφρων καὶ ἀγαθὸς ἦ, εὐδαι 
μονα εἶναι. 441. Οὐχ οἷόντε. Σ.Ώ. Οἱ ἄρα κακοὶ τῶν ὦ- 
ϑρώπων ἄθμοι 4.4. Σφοῦρα γε. ΣΏ. Οὐκ ἄρα οὐδ᾽ 

Ὅ 

,. 3 Ζοί ἱπδετίυαι 6 ΟἸδκ. γαῖ, βεὰ τὰ ἑαυτῶν, δρτίοο λ8 δι. 
θη. οἱ δίορ. ϑεὰα γάρ, αμθιοά ἴδηι δὲ οϑίθγοβ ορίβοθ τ ΤᾺ 
δῖον. δοενδὲ, δυοίογιδίθ θο- ξαυτῶν αὐυἱϊάξδπι, 864 τὰ το 
τυπάοπι σοὐά, ΔΡ)σδγθ'. ἤὥοὼλβ σώματος, ἰίδαιιθ τὰ τῶν συ 
δι. 81}}}.1 2118. τῶν, οοβηοβδοθγθ. Ὑμϊρο μ.}. 

. πιᾶχίσλδ. Ἰῃϊογρυηοίοηθ ΡΟ 
ἃ (δε ,ϑβϑίπιδπι πδὴης ἘΔθΙΙ τὰ δὲ ἑαυτῶν Ὀοκὶῖϊδ, 118 501 

οἰποηδιϊοηθπι σοπβεπιδὶ ΕἸ- τας: ἐὠλλ᾽ οὐδὲ τὰ τῶν ἔαν. 
οἷπὶ ΨΘΓΒΊΟ ἀι4 ΟΡ ΠῚ ἢο- τῶν, αυοὰ οἰδὶ πΌπ Ριοῦι 

ἀϊθ οοἄϊοεβ. δι]ροὸ εἰ μὴ δι᾿ ἱηπθρίυπι εβὶ, Ἰοπρθ τΆπιθη οογ: 
ἡμᾶς αὐτούς. Ἰπ Ἔθ4ᾳ.. Διιΐεπι οἰπηῖοσ οἱ ἃρίϊοι ϑοῖ φιοῦδει 
Ἀραιθ πϑοθεδᾶγίυπι μηδὲ μοδῖ δοτὶριίατγδ. ' 
εἰ δ᾽ ἄρα, ἴῃ νυ]ραιῖβ ῥ͵δηθ 
οπιϑδισω, ὁ ϑίορδϑο ᾿πδοζίιπι 1 8Ι0Ρ. που ἀγνοεῖ. ΟἸλτ. 
θεῖ. " ψαι. νη. που ἀγγοοῖ, Υυϊβῶ 

“ , ἴδ τγϑοίθ δεενδὶ ἢθ. 
δ Τιδ ορῦπιο ϑίορδοιιβ. Ἀ6- ᾿ , 

ὙϑΡΙοἱυν φηΐηι δ. δΆ. “δὶ ῥγο- 4 9 δα δεριπιθηίδί!οπέ, 
πμμΠδίιπν ογαῖ, πιθάϊοοβ, σι ὀππὶ ἐογπιιΐα χακῶς πράτ! 
οΥρμ8 οὐγδηΐ,, πο ἑαυτοὺς, νἱἱάθ Ἠοίηα, δὰ Ομβᾶγμι. 42. 

» ΄ ᾿ . 8 ΟἸδιῖ. 
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ὃ πλουτήσας ἀϑλιότητος. ἡ ἀπαλλάετεται, εἰλλ᾽ ὃ σωφρο- 
νήσας. .4.4, Φαίνεται. ΣΩ. Οὐκ ἄρα τειχῶν, οὐδὲ τριή- ἁ. 

. ρων, οὐδὲ νεωρίων δέονται αἷ πόλεις, «ὦ ᾿Αλκιβιάδη, εἰ μὲ»- 
λουσίν εὐδαιμονήσειν, οὐδὲ πλήϑους, οὐδὲ μεγέϑους ἄνευ 
ἀρετῆς. «44. Οὐ μέντοι: ΣΏ. Εἰ δὴ μέλλεις τὰ τῆς πό- 
λεως πράξειν ὀρθῶς καὶ καλῶς, ἀρετῆς σοι μεταδοτέον τοῖς 
πολίταις. 414. Πῶς γὰρ οὔ; ΣΏ. “ύναιτο δ᾽ ἄν τις με- 
ταδιδόναι ὃ μὴ ἔχεε "; ΑΛ. Καὶ πῶς; ΣΙ. Αὐτῷ ἄρα ο. 
σοι. πρῶτον κτητέον «ἀρετὴν, καὶ ἄλλῳ, ὃς μέλλει μὴ ἰδίᾳ " 
μόνον αὑτοῦ τε καὶ τῶν αὑτοῦ ἄρξειν καὶ ἐπιμελήσεσϑαι, 

. ἀλλὰ πόλεως καὶ τῶν “τῆς πόλεως. «44. ᾿“4ληϑὴῆ λέγεις. 
Σ.Ώ. Οὐκ ἄρα ἐξουσίαν σοι οὐδ᾽ ἀρχὴν παραακευαςέον σαν-- 60 
τῷ ποιεῖν ὅ,τι ἂν βούλῃ, οὐδὲ τῇ πόλει, ἀλλὰ 'διχαιοσύνην 
καὶ σωφροσύνην. .4.4. Φαίνεται. Σ.2. Δικαίως μὲν γὰρ 
πράττοντες καὶ σωφρόνως σύ τε καὶ ἥ πόλις ϑεοφιλως 
πράξετε. ΑΑ. Εἰκός γε. ΣΩ. Καὶ, ὅπερ γε ἐν τοῖς πρό-Ὁ, 
σϑὲν ἐλέγομεν, εἰς τὸ ϑεῖον καὶ λαμπρὸν ὁρῶντες πράξετε. 
«4.1. Φαίνεται. Σ,Ώ. ᾿Αλλὰ μὴν ἐνταῦθά γε βλέποντες “ 
ς- ὦ 2 λυ λ ὑμᾶς τε αὐτοὺς καὶ 
γνώσεσϑε. ΔΑ... Ναί. 

τὰ ὑμέτερᾳ ἀγαθὰ κατόψεσϑε καὶ 
ΣΩ. Οὐκοῦν ὀρϑῶς τε καὶ εὖ πρά- 

ἕξετε; «ΑΛ. Ναί. ΣΙ. ᾿Αλλὰ μὴν οὕτω γε πράκτοντας α, 
ὑμᾶς ἐϑέλω ἐγγυήσασθαι ἡ μὴν εὐδαιμονήσειν. 4.4. ᾿Ασφα- 
λὴς γὰρ εἶ ἐγγυητής. ΣΏ. ᾿Αδίκως δέ γε " πράττοντες, 

᾿ εἷς τὸ ἄϑεον καὶ τὸ σκοτεινὸν βλέποντες, ὡς τὰ εἰκότα, ὅμσια 
ἤ , “ “ τούτοις πράξετε, ἀγνοοῦντες ὑμᾶς αὐτούς. 4.4. "Ἔοιχεν. 

»ΣΩ. Ὧε γὰρ ἡ μ᾽ φίλε ᾿Αλκιβιάδη, ἐξουσία μὲν ἢ ποιεῖν ὃ ἃ, 

5. ΟἸαγκ, αῖ, ὕϑη, ματαιό- 
τητος" 860 Ἄϑῃ. νμὶρδῖλτα Ἦδ- 
δ6ὲ Σὰ τλΔΥΙρΡΙῺΘ. 

ἃ διγιυνίυδ οονγιρῖε οὗ μὴ 
ἔχει: ἤδαυθ ἰά δρο τορυάΐθαι, 
ΟΡ Ῥτοχίσνμσι 11ιἃ ἀρετῆς με- 
ταδοτέον. ΝῚΠΙῚ] ἰδ σοηΐγα 
Διργοβ πονδηάμηι οοῖ, οσπὶ 
"δοουδβαῖλνῃϑ ΠΟ ὈΤΟΓΒΏΒ 8116- 
Ὧν 81 δὴν ποὺ νϑγϑο, θέξδπι 
ὩΔῚ ὩΟΠΩἶδΙ ρᾶγίθπι δυδο χοΐ 
Δ]1χυ8 δ ρΘ Γι. 
ΧΘΩΟΡΆ. ΑμΔΡ. ἄἀ, 8, 5. --- εἰ 
“μὴ μεταδοῖεν αὐτοῖς πυροὺς ἢ 
ἀλλο τι ὧν ἔχοιεν βρωτῶν. Ουἱ 
ἰοοὰβ νϑιϊδῖι χυοημφ, 58:ομϊῖ 

815 ΘὩΣηι᾿ 

ἤος ποδῖγο, οὔβιι8 ΘΧΘΙΏΡ] 1 
Ῥγδοθδὶ; δῖα δῖ βῖδιϊπλ σΟΏ- 
τἰδίως 1Ὁ1 ὩΔΥΓΔΊΟ :. νἤἴνϑα 
δὴ μετεδίδοσαν ἀλλήλοις ὧν. εἷ- 
χον ἕκαροι.' ᾿ ᾿ 

4 1)6 ἐνταῦϑα εἰ δἰ αἐ Πα. 
ΡῬίο δάνεγθ!}:8 1 Ἰοοῦπὰ νιά. 
Οτδαπιπι. ἅΠ1}]. 8.116. ΟΡ. 48. 

1 Ὑοοθπλ γέ ομαιιπι Ο(Ἰ δεῖς, 
γαῖ, γβῃ. 

2. Διί βῖπ8 Ἰ1δτῖ8 Ὧ γὰρ 
ἂν ---. ἴῃ αυοὸ δϑαιίς 1110 
αυϊάοπι πούπιᾶπι π}}}}0 Ιοοο- ἢ 

Τδλ-' Σὰ οΟμδθαδιλ Ὠεπιδῖδηλ. 
΄ : Ὡλθὰ 

’ ΄ 

͵ 

Ν 

-΄ 
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βούλεται, νοῦν δὲ μὴ ἔχη 5, τί τὸ εἰκὸς συμβαίνειν ἰδιώτῃ, 
ἢ καὶ πόλει; οἷον νοσοῦντι ἐξουσίας οὔσης ἃρῷν ὃ βοΐ 
λετὰι, νοῦν ἰατρικὸν μὴ ἔχοντι, τυραννοῦντι δὲ, ὡς μηδὲμ! 

᾿ἐπιπλήττοι " τις αὐτῷ, τί τὸ συμβησόμενον; ἄρ᾽ οἷ, 
ὡς τὸ εἰκὸς, διαφϑαρῆναι. τὸ σῶμα; 41,1(. ᾿Αληθῆ λέγεις 

ο..ΣΩ. Τί δ᾽; ἐν νηΐ εὖ τῳ “ἐξουσία εἴη ποιεῖν ὃ δοκεῖ, νοῦ} 
τε καὶ ἀρετῆς κυβερνητικῆς ἐδερημένῳ, καϑορᾷς ἃ ἂν ξυμ- 
βαίη " αὐτῷ τε καὶ τοῖς ξυνναύταις; ΑΛ. "Ἔχωγε, ὃπ 

γε ἀπόλοιντο πάντες ἄν. ΣΙ. Οὐκουν ὡσαύτως ἐν πόλει 
᾿ τε καὶ πάσαις ἀρχαῖς καὶ ξξουσίαις ἀπολειπομέγαις ἀρετῆς 

61 ἕτεται τὸ κακῶς πράττειν, .ΑΑ.ὄ ᾿ναγκη:. ΣΣΏ. Οὐκ ὅρα 
τυραννίδα χοὴ, ὦ ἄριξε ᾿Αλκιβιάδη, παρασκευάζεσθαι οὐϑ᾽ 
ἑαυτῷ οὔτε τῇ πόλει, εἰ μέλλετε εὐδαιμονεῖν, ἀλλ᾽ ἀρετήν. 
1.4. ᾿4ληϑη λέγεις. ΣΙ. Πρὶν δέ γε ἀρετὴν ἔχειν, τὸ ἀρ: 
χεσθαι ἄμεινον ὑπὸ τοῦ βελτίονος, ἢ τὸ ἄρχειν, ἀνδρὶ, οἱ 

Ρ. μόνον παιδί. .4.4. Φαίνεται. Σ.Ώ. Οὐκοῦν τό γε ἄμεινον 

καὶ κάλλιον; 4. Ναί. ΣΙ). Τὸ' δὲ κάλλιον πρεπωδίέξε: 

ρον; Α,. Πῶς δ᾽ οὔ; ΣΩ. Πρέπει ἄρα τῷ κακῷ δου- 

λεύειν. ἄμεινον γάρ. Α. Ναί. ΣΏ. Δουλοπρεπὲς ἄρα ἢ 
κακία. «4.14. Φαίνεται. ΣΩ. ᾿Ἐλευϑεροπρεπὲς δὲ, ἡ ἀρετῇ, 

ο.. 4.4. Ναί. ΣΏ. Οὐκοῦν φεύγειν χρὴ, ὦ ἑταῖρε, τὴν δον 

λοπρέπειαν; «(Α. ἸΜάλιςἀ γε, ὦ Σώκρατες. ΣΏ. «4 υϑέ: 

γει δὲ νῦν πῶς ἔχεις ; ἐλευϑεροπρεπῶς, ἢ οὔ; «44. Δοῶ 

ἁι μοι καὶ μάλα σφόδρα αἰσθάγεσθαι ". ΣΏΩ, Οἶσθα οἱ 

ΣΏΘΩ οὐπὶ ἴῃ 8115 νϑυδόσιυπι 
εἰτιοῖ 18 ἢδῆο ῬΑχίϊο]δπι 81- 
Ῥ: οχροβοθῃῖδιδ δ σηθ ο- 

. χαιιῖδηὶ θᾶπι δοσὶρίογοδ, οἷ ἴῃ 
δ ἴρ88 ἱγᾶρίοὶ (νὶὰ, Ῥοτα. 
«δὰ Ἐπτν. Οὐ, 441, Ηοϊπά. δὰ 
Ῥτγοῖδρ. 87... πιϑιιπὶ σογῖθ σοῦ 
ἀυχὶ υἱ 5106 11δτῖ6 χυϊάαμδπι 
μῖο δρθρθτῃ. 

͵ ἜΑ. Οτδηναι, ς. 151. (138.) 
» ἀ. 

4 Ορί δεῖν! Ευ͵ι8 ταῖϊο χιιᾶθ- 
τϑηδὰᾶ ντἀϑῖινς ἐπ ΒΟ ΟΩΘ ὮγΥ- 
Ῥοϊδβοῖῖοο: τδπΣ ἐξουσίας οὔ- 
σης δῖος να]εὶ Ἰἄδπ: αιιοὰ εἰ 
ἐξουσία εἴη αὐτῷ. Ἐπὶ ἰδύλθη 
δαυϊὰ ᾿π 5011: ἴῃ Πδοὸ ἀϊοῖ!- 
οὔθ, οὖ τϑάοδπι ποι ἰνθ- 

πο ἔῃ δο τίτις ΟΡΕΠΙΟΙ 
δουῖρίιγα ἐπιπλήττοντι ἔασυτω! 
ΝΙδΊ πο πϊπλῖιπι ξογίθ ἱπέο 
ΣΘοδθσθ θη 868 ἐν ὡς μη 

. ἐπυτλήττειν τινὰ αὖτ 

δ Οὐπι Β6. ἃ .δοε,ρ5ιπι 
το νι]ρ. ὃ 6χ Ρ]μεῖπι!5, ξυμ’ 
Ἀφ ίη διιΐθπι Ὅσα νυ]. ξυμ 
γῇ οὐπὶ 81 ἤδαυπηο 6 ἰκιθμδ’ 

6. ξυμβαίνοι 6 Οοἱδῖ. 

4 Ῥ]υΔτο δ ἠδτγαᾶϊῖ ΑἸό: 
διδάθπν, νἱοῖιτι δούπιοῦθ 500. 
οτδιῖδ, 1Π1δογΐπιαεθ6, 6646 1Ρ΄ 
δὶ ἰοΐωπι ἀοατάϊεε6, (μον 
ιατανίς ἕοτοχ δισεῖϊ ΑἸοῖβιδ' 
68, πϑῆυδ δὶς ]οοιδ, πόθι 

ΔΙιοκ 1110 58. 48, κινδυνεῦῶ μ᾿ 



“]ὕ 

, ΠΡΩ͂ΤΟΣ, 413 

πῶς ἀποφεύξει τοῦτο τὸ περὶ δὲ νῦν; ἵνα μὴ ὀνομάζωμεν 
αὐτὸ ἐπὶ καλῷ ᾿ἀνδρί. “4.4. Ἔγωγε. ΣΏΩ. Πῶς; 414. 
᾿Εὰν βούλῃ σὺ, ὦ “Σώκρατες. ΣΩ. Οὐ καλῶς λέγεις, ̓  
“Ἀλκιβιάδη. «4.1. ᾿Δλλὰ πῶς χρὴ λέγειν; ; ΣΏΩ. Ὅτι ἐ 
ϑεὸς ἐθέλῃ. «4.1. Δέγω δή. καὶ πρὸς τούτοις μέντοι τόδε Θ.- 
λέγω ; ὅτι ᾿κινδυνεύσομεν᾽ μεταβαλεῖν. τὸ σχῆμα, ὦ “Σώκρατες, 
τὸ μὲν σὸν ἐγὼ, σὺ δὲ τοὐμόν. οὐ γὰρ ἔξιν ὅπως οὐ παι- 
δαγωγήσω σε ἀπὸ τῆσδε τῆς ἡμέρας, σὺ δ᾽ ὑπ᾽ ἐμοῦ παι-- ' 
δαγωγήσει ἢ, ΣΩ. Ὦ γενναῖε, πελαργοῦ ἄρα ὃ ἐμὸς ἔρως 
οὐδὲν διοέσει, εἰ παρὰ σοὺ ἐννεοττεύσας ἔρωτα ὑπόπτερον 
ὑπὸ τούτου πάλιν ϑεραπεύσεται. (41. ᾿.1λλ᾽ οὕτως ἔχει“ Ε, 
καὶ ἄρξομαί 7ε ἐντεῦϑεν' τῆς δικαιοσύνης ἐπιμέλεσθαι. ΣΩ. 
Βουλοίμην ἄν σε καὶ διατελέσαι" ὀῤῥωδῶ δὲ, οὔτι τῇ σῇ 
φύσει ἀπιςὼν, ἀλλὰ τὴν τῆς πόλεως ὁρῶν ῥώμην, μὴ ἐμου 
τε καὶ σοῦ κρατήσῃ. 

ν 

πάλαι χεληϑέναι ἐμαυτὸν αἴσχι. ξωγρἐιειάδασπαφαδ᾽ ἀσροίμενοι; 
ξα ἔχων 81 γ4}}}{ιά4τὴ8 νοῦ ἀθ6Θ-ὀ οἱἕ {. 8. Ι 
διιϊυτίων. 51 571 ἘᾺ. 

(ιο. Τυδο. 3, 832. Ουϊά 6- 9 δος ταυϊο]ορίαπι, Ρυῖο, 
χιΐτι αἰἰσοτιμς, σασε ϑοςγαέθσς ἴῃ ὶβ νΟΓΡῚ8 ΣΘΡΘΓΙΓΘ 8161 νἱ- 
«Αἰϊεϊδιααβ ρμεγεωασίσεεῖ, μὲ ἀο- 
ἐορέμιμ , δώπι τπλίξ πογηὶπὲ 
ἔθ, πέρ γωΐάσωατε ἐπξεν" 
«ἰεἰδέαδετι σάπισο ἔοοο για" 
ἔμπι, δὲ. φμεπιρὴξ δαγμίκπι 
ἐπέθγδηθ, οὐπὶ 46 «Αΐοίδέα.- 
δ: αὐἢιείαγὸε, ἰαονίπιαπε- 
7ημ6 δοογαξὶ σμρρίδ ἐ{πέξ, 

Βι8 ΟοΙροραῖ, ὡς ὕπὸ σοῦ 
ἐπαιδαγῳγήϑην δἶνα ὡς σὺ ἐμὲ 
ἐπαιδαγώγησας. Ἐοτεὶ Ἰδιθι 
Ῥοίοθδὶ νυ]ραία, 8βὲ πᾶς μᾶγδ- 
Ῥγᾶβὶ ϑᾶπι θχρίδῃθ: εζβο- . 
᾿ὯΔ8 78 πὶ πη ΔΡ1 π1..8: ΘΡῸ Θηϊπῃ. 
ἤδια ὃ παιδαγωγῶν, ἴῃ νϑτο 
ὁ παιδαγωγούμεινος. θ᾽ Βοο 
γϑῖρὸ δυῖοηι ν. πᾶ, μὲ “ἰδὲ νἱρτωξειπ ἐραβεγεί, 

͵ 

εὐ ἘΧΟΓΗΒΌΝ 1, αὐ δ. 23. 
6 υογδίε χιϊδιιδάσιι οὐμροεεξξε: 

Β ιονικοε ἦτ Οτδπητοδίῖοα 6. 147. (43λ.) ΟἿ δ. 12, οϑρὶ ἀθ θᾶ 
νϑερονυτι ΟΟΙΏΡΟΒΙΟΠ8 γαῖ 18 νοχδὲ Ἰρδῖιμ νἱ8 ὩΟΠ δὲ- 
Βοίυχ, δϑὰ τοθηΐθ ΔΘΙΕΡΕΣ βδϑρατϑηάδ θδὶ Ῥτδθροβιῦο 1189 τὲ δὰ 
ποηλθη Δ] συοὰ ρῬέοχίμιι να] Ἰοῖδηι ΒΘΣΙΠΟῺ8 Ῥϑγῖθυα τϑέθγα- 
τὰς. ὅτ συμπέγνει», συνηβᾷν τινε" οὗτος συγεξαιρεῖ αὐτοῖς τὴν ᾿ 
Σελλασίαν (ἴϑπορβ, ἢ. 9. ἐξαιρεῖ σὺν αὐτοῖς: --- ἀλλὰ χαὶ προσ- 
διέβαλέ με Ἐ. 6. .,.Δἥὰ οπιπέα᾽ γμαδ πγιοαῖο ἐχροσίέα φτπε, οἴϊδιι 
οδιγθοῖδνι πλϑ. Οὐδθ οπιπὶᾶ δὲ ποιϊδβῖσλδ. ἴπ ᾿15. ἀϊδιιθ 
δῖ οἰϊδπι σοι ροκὶία ἀδαάδηι ΟἿπὶ ῬΓΔΕΡΟΞΙ οπΙΡὺα ἀπό οἱ ἐν, 

.. 888 
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4086 ὩΟΏ: ἔδοξῖθ ἵπινθηΐϊδθ Ὠἶδὶ δαϊθοῖδ Δ11: Ῥγοροεὶοηὶ ἰὰ 
τοοδο ἱπδβηϊῖνο. ΡΪδι, Ῥμιδϑᾶγ, Ῥ. 260. θ. συγτιϑεὶς λόγον 
ἔπαινον κατὰ τοῦ ὄνου, λέγων ὡς παντὸς μᾶλλον ἄξιον τὸ ϑρίμ- 
μα --- ἀποπολεμεῖν τε χρήσιμον Ἀ. 6. χρήσιμόν ἐς: τὸ ϑρέμμα 
πολεμεῖν ἀπ᾿ αὐτοῦ (Ξεἀθηίοπι ἔπ 60 Ῥυβηδεθ) : ΤΒυς, 1, 23. »- 
μόμενος τὰ αὑτῶν ἕκαςοι ὅσον ἀποζῇν, καὶ περιουσίαν χρημότων 
οὐκ ἔχοντος. Οὐυδθηι Ἰοοπι ἄρρδιθὲ πο σϑοῖθ ἐιθ}]οχὶδεθ αἱ 
ἔρδιτι γϑεθωπι ἀποζῆν ἐνς΄ νοτίθγθηξ ραγος νίνσγδ, ἀεξν 6 νἱϊαπι 
ξοϊογαγ, οὐπὰ πος ἰδηΐυπι ἀϊοδὲ Τδιιογάϊάθθ, Ποπληδ8 1110 
διιϊδ Ῥοηΐβ ἔγυϊϊο8 6686 ἴῃ ἴδηῖιπι, αυδηΐμπι Ορυδ ἐμθεῖῖ, υἱ 
δὰ ἑὰς (ἀπ᾽ αὐτῶν) νίσεωσπι καδόνγενε. ϑϑὰ ἴωπ δεγογθπι ἰηάιιχο' 
ἐπὶ ἐπίογργοιθο ἢ] 08 υδὼδ δοκὶρίοτσυμα Ῥοσξαεξοτὲθ ΔΟῪΣ; αἱ) οὐαὶ 

“Βαΐς Ἰοφυθμαξ ἔογπιδο, ὅσον ἀποζῇν., χονθγᾷ 1ῶθϑδαοϑὶ οἰγουσι 
δοτιριῖο ὀρροιῖδ ἴυχυϊ δὲ ορυϊομῖδθ, ἐρεὶ νϑῦθο ἀποζῇν ἃ 
}θπι νῖπι δϑηδίτι ἐρυθθδηῖ; πὲ τδιοὲ εχ Τιιιοῖδηξ 1οοἱ5. Ἀἰ, 

,. ὉϊΔ]. '“Μοτοιῖς. 6. ἐξ οὗ τέθνηκεν ὃ πατὴρ οὐκ οἶσθα ὅπως ἀπε 
ὥήύσαμεν; Ἐ. 6., υὕδἱ δά ρῬτεὶγηδτείυπι νοῦ: υδιπι ᾿ᾶθο τουοοίπι, 
»οἤυδηι ΔΘρεθ μαριιθείηνιδ ὅσον ἀποζῆν᾽ : Ἑυρὶ. 17. μόγιφ ἀπο» 
ζῶντας ἐκ τῆς τοιαύτης μισϑαρνίας Ἐ, 6. ἔχοντας ἐκ τῆς μισϑαρνίαι 
ὅσον μόγις ἀποζῆν. Τοχας. 59. πονήρως τὸ μεταξὺ ἀποζήσανιξ. -- 
δοὰ χοάθασίυθ δὰ Ἰθρι πιὰ 1118 μδιι6 Θχϑαρῖδ, οἱ αυϊάθω ἴῃ 
Ῥιδοροοϊϊουθ ἐγ. Αϑβοξμίπ. ο. ΟἹ. 75, 1. διώμνυτο τὴν ᾿4ϑηνῖν, 
ἣν ὡς ἔοικε Φειδίας ἐνεργολαβεῖν εἰργάσατο 'καὶ ἐνεπιορ- 
κεῖν Δημοσϑέγει Ἀ. 6. εἰργάσατο τῷ 4. ὥςε ἐργολαβεῖν καὶ ἐπε 
ορκεῖν ἐν αὐτῇ. ΡΊαι, ῬΒαράρ. Ρ. 228. 6. παρόντος δὲ ἀνοίο 
ἐμαντόν σοι ἐμμελετᾷν παρέχειν οὐ πάνυ δέδακερι ᾿ι. 6. παρίχ 
ἐμαυτόν σοι ὥςε μελετῶν ἐν ἐμοί (ἀξ 1π πι ὄχϑοεςθδγῖθ) ". 

Ἧι! Ῥτιδϑπιῖφοῖβ χυθιπαπθ ρυϊο πιϑειπι τηϊγβτξ μοί 1η Βοὲ 
Ἀοϑῖγο ἀϊαῖρβο Ἰερίπιωα ( 23. 8.) ἐν ἐμοὶ ἐμμελέτησον καὶ ἐπιχέ- 
ρῆσον ἐπιδεῖξαι. Νὰπι αιιοά ἴῃ 841115 σοιιροϑι(ϊδ ποιὰ δάπιοίιαι 
διορδηῖος Ὧξ, υὐ ρεδοροεῖάο οἵπι οὔδμ δυὸ χϑροίδίυζ, ἰά 10. 
Ἠΐδ, χυοταπι ρεδθροδὶῖο δὰ ἔρδιιπι ψϑεδυτι ὨἾΒῚ] δροςοίδῃ εοὲ 
νο]υῖ δβοσευτι Ῥγοίδίδ διιάϊεις, ἢἤθιξ ρ]δῃθ ποῦ ροδβθ ἀἰϊχεῦϑ, 
Νϑαυθ δᾶ υπυϑπὶ ῥγοζθοῖο- Οσυδθοιιβ ηυΐδ αἰχὶῖ, ἀφ᾽ ἵππον 
ἀπεπολέμησεν, ἀπ’ ἰχϑύων ἀποζῶσικ, κι ἅ110 ηἰπιίτυπι ῥεἰπιλπο 
νοχθὶ ἀποζῇν δϑῆδυ, ἔν τινὲ πράγματι ἐγεργολαβεῖν: εοὰ ἀφ᾽ ἵπ’ 
ποὺ ἐπολέμησεν, ἀπ᾿ ἰχϑύων ζῶσιν, ἐν ποῖς κηρύγμασιν ἐργολαβεν 
(υὲ ἑάθηι Αϑβοβίηθο Ἰοαχυΐίαν. ἰδιά, 58, 26). ὕτ ἱΠυὰ ἐν ἐμὴ 
ἐμμελέτησον πορΙρθπιῖδθ ομϊάδαι καϊπῖπιθ κκδῖδθ {ρυθυύιαι 
δἰ, οὲ ζογῖδβδβθ ἔμῖυσὶ δὲης φαΐ, χιδηδοσχυξάδηι, πο ἀϊαίορνη 

ποι οομθαμη θη 8 46 οδιυδὲδ Ῥ]δίοωὶ δο)λιυϊοαμις, ἴπ 1.2 Ὑεῖ 

δὶς Σπδῖδειι ἦοοΣ 6 Ῥμδϑάσο διμγὰ δ. 1δὲϊ ἀσολέδιοηθμι Δρμοδοδπί 
͵ ΄ ἦν Ουνδὺ 

Δ ᾿ 

“ ϑομποῖάϑε ἕπῃ Ἰιοχίοο λόγον 6 βυρονίουδιι ἀυγί δεῖ πιο " 
16]11ρῖῖ: ῬΟΒΌΣΕ ΘΏΣΙ ,γ(ἐ ἐτῶν) λό ενἐ, εἰπθηι 6! 

. λθάθ νογαθ].] δῖ γθχ᾽" "κμ τάτόοιι χατῶν δοεοίυϊθ ὁ 
αυᾶνιδ ΘΧΘΣΟΙΔΙΣΟΩΘ υδι(δἰ δεῖται δἷΐ, 
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τ ΑΓΟΙΒΙΑΒΕΙ 5} ῸΟῸΟ 76 
Οὐδθ συλ ἐα εἰπῖ, πιῤταΐ πιθ ἈΘΡΙΒθῆἀΔ 688, αυδηινὶδ ἐσιμεῖ. 

δϊ5 νἀ θεῖ Ῥοβοὶῖ, πρΐϊοά ἴῃ Ἀοα. λοω νδσι ϑίδβ Ἃχ ορϊπιο ὃο- 

ἄϊοθ (Ἰδυϊκιδηο ϑηοίδία ἢᾶ66, “ἕν ἐρὶ ἕν μελέτησον. Νδτι τὰ 
ἰρβιι χαοά- οπιΐ βθηδιι Ὀγόσϑυϑ ̓ “ἀσεϊτα. 65Ὲ μδ6ὸ βοσιρίιχα Ν 
διὰ ᾿ονϑὲ δυδρεοϊοτιθα βονδῖ, ἐΐθνρθ νϑεῖιιδ αὐ 1 Θὰ. 
θλπι δὲ οοπθίάοεᾶμιιθ γογῦα Ῥγοχέθθ δυρουίοχα : ἐπειδὴ τοῦ 
αὐτοῦ ᾿φαένενται πολλοὺς «οὲ ἕνα ᾿εείϑεις δὶ ορῖϑοε ὁδὲ Ῥγοδε- 
ΒΆΒ116.' δροάσοίῃ -Βόϑ. 46 ᾿ΔΡΡΙ οὐ πδδθίϊα: ἐν ἐμοὶ ἐνὶ μελότησον 
καὶ ἐπιχείρησοι ἐποδεῖξαι, ὡς τὸ δὐκανονένίοτο οὐ ξυμφέρει. 

ἐπχουπετα τὶ Ἱ. αὐ ε 68. ποῖ. 2. 
᾿8ε Ῥαγέομξα ἠδ ἀἰαϊορὲ ΓΙ διοδαέιμι ἐποσπέα. 

'Βδ Μΐο νοεβῖθ 6 ΡΙατουῖο. πδεῖ μιοάϊο Θχυ δὴ ἴδιο ὩΣ 
Ἶδισι δουιξϑυα ταθὰ ἕμδγδὲ υὐ δαπί ἰοας. Οδβηθσο ἐξ Θοιο. 
Ὅδτο χϑοϊρίδιιάδ ΦΘΏΒΘΓΘΠΙ, χαυοηλδηὶ ὃ δ σιδοάδηι, αὐυδῃ- 
αδηι δγθνίοκα, ἐπ ὁ0119 5 ϑιοδδδαῖδ, χορ Β Σ᾿ ΨΘΏΣΆ δἰηῖ, 
Δεοθάοθθδς πυσὰ ἴῃ Ἠϊ5 νονθῖβ ἀδίπιν ΠΠππᾶὰ αἰεὶ τῖδπς φἐγτιΐδὲν 
εἰς (58. ἃ. καὲ εἷς “ἄλλο ᾧ τοῦτο τυγνει ὅμοιον ὅν), Πδιν τιῖ- 
γαϊγπλ, ἀὐθουῖῖιβ ἐπάϊοδίατ: αυὸ ᾿σᾶργθ ὩΌΠ ῬΟ690 αἱδριπεῖο, 
νἱἀοραῖαν. Ὁ ὈγαθΥΒδΆ, Ἧ]8 ἀ6᾽ ῬΟΜΔ οἱ ϑρθουξο, αυλϑι 
τοδροπάϑηϊ ἸΘΩ5 δὲ ἀθὴδ. Ῥοδίθα 1δι9) ἴχσδηδιδᾶπι 1π δ θἢ- 
ὕαπα Θοσιεπὶ χα Ἰδηχδδεα ἑροιοῖα δὰ τε)εοτθαῖ, χαδπηιδπὶ 
τδιϊουῖδιδ οΧχίσιβδθονδ πάχει ποῖ, Νδυ ῥτιτουης ὅη Ἐξεῖ6. 
εἴθ νΟΧΡΙΒΩΏΘ. ΠΣ θοαὶ ψιάθθατι 4:89 δηδὰπι εὔιβταοὰϊ 
οαιθοϊφΐ ἄδεθ δο]θηῖ, δμοιονέλευτον παχῖτηθ, 88: νϑερᾶ 80- 
οκϑῖῖβ δὲ Αλεϊἰδάΐϊβ Ἠὰδὲ, 7ὺ δὲ γιγίσκειν᾽ --- Πάνυ γε, ἀρυδ ΄ 
διοβδϑένῃ δὲθ ξορυπῖιε, δὲ δηΐδ δὲ Το οοχίεονοῦβα 1118 νΈΧΌΆ. 
δοά δὴ6 Βδϑοὶ δειδηλϑὶ θη μΣηᾶτη ἐσεδείδαι ἢ] τη: ῬΑΥΊΘΖΕ ̓  ριεδ- 
τῆι, ἐςεὶρίρε Ὥυῆο! τσὰο ΦΟΏΘΕΒ λοΐυτ, ΒΒ ὸς ἔρδβιιαι, 
αυοὰ ἴδπι ἔδίυθ ἴδπλθα δρυα διοῦδδιῃ δὰ σορϑιυῃίινς, ἐπάϊοῖο 
Ῥοίτβ 6886 νἱάδδιιν “Ἰθχίυδ᾽ ἰπθγρολῖ. Οὐυΐῃ δριὰ ἰρδβιιπι 
διοθδϑιτω, ἀυρὶα ᾶθο ῬδγουἹα οἱ ἐδ ρου δὲ ἃ δ. 088- 

αΟΘΆΕΡι κο) μῃοἵα Ἰορῖταγ, δά θοῖδ' πλγρὶ δ] ποῖδ 5. Ε)]υ δ 6πὶ᾿", 
408 Ὡονιιπὶ 81188 ἐγδθπιθίαχα Ἰ,άῖοδυ δοϊθῖ: νεῦρα δυΐθηι 1118, 
Τὸ δὲ γιγνώσκειν --- Πάνυ γε, υἵ ῥιροίοσθπμι ρᾶτίθπ 101 (ροδῖ ---. 
γνοΐη μάλιστα. Φαίνεται) οἸδυάμηϊ, ὰ μεοχῖμαθ βϑαιθηῖεπι οΥ- 
ἀτπίυτ, πὰ δαὶϊ νἀ εδαΐωυν ρᾶῖοχε δίοραθυσ, ἐἶνϑ χυϊομῃς- 
48 νοῖρὰ ἀθ αιῖθι8 δριηγυδ Σωδθυιθειῖ, ὈγόνῖμΒ 11 πα ἀϊνθοτ- 
Βίιτε πἰξοηιιθ ]οοο, δὰ δθγίϑηβ οὐδίται8 2110 δι] ϑηλδῖθ ἑηΐοσ- 
τυρῖδθ., πθοθδβᾶγλιπα Ῥΐδδ886. ΑἹ {|8πὶ αὐῆθπι ἀυδπι πιοάο 
θεῖ σὲ δοπιβαίδσγυπι σοποϊ πη δῖθηι οξίοιθάδπι, νπ]ρ δῖα αιοιιιθ 
ἀυδτανβ Ὀγθνίοτὰ νἹ δ θδηΐισ ἰάθη ᾿πξβ 6190 Ῥοδε6: πλαᾶο ὯΘ 
Ἰυπρότοϊων 10. δ: Ρουθ εῖθι8 τῷ ϑείῳ αἰῆς, ρα τοῦτο αὐτῆς ἔοικε 
τῷ ϑείω, Ἀοο εδὲ πῖο υἱ αἰιϑὲ, τῷ ϑῷ. ΟΡ ἰὰ ἰρβιπι διΐθπι, 

ᾳυοὰ 
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φυοά πἰπιθ Ὀγουΐος ἤδιο ἐγδοῖδιδ ν᾽ ἀθχϑῃΐυσ, δἰζισι ΔΙΊ συθη 
. 8 Ρ]διοηλοῖδ ξοχεϊῖδω διολθδὴδ 1114. ἐσιϑσζιιῖθθθ διυτιίπιδθδὶ 5. 16. 
Θγζ Δ οἴ ΟΣ, 

οευτι ἐσ μος 'ρδεο ηυοὰ Ρ]αιοηίουα δὲς χιοαιδ ἔυϊμθ, 
οϑηβθηάινδ δεῖ, ἀρραζϑῖ, αὐδηλ βᾶσνυξ ἰοὶδ αιιδθοῖδο δὲὲ πιοπιθηῖὶ, 

αυδπιχιιθ 0.114 ἔθσθ ὃχ 88 10 δθῃϊθῃϊμβαυθ ἀπ Σοῖα ἀἰ0} ρμ08. 
εἰπῖ, Ουοὰά ]οπβε 6Δη9 116. Φδβεϑῖ, δὲ, χιιοά πάϑῃρο ἔδοι!θ δο- 
ἀϊ6 οοπΐθσμάοξ, ἴρβθ Ρ]ο διιῆς ἀϊαϊοβυπι δρεὶρεϊδοοῖ, [Πὲ΄ 
δυῖοπι Θχιοσηὰ ἐπάϊοῖα ὅ0119 χοπιονθδθ ἐϊᾶ τπῖ,. φιιοά φτοΐεοίο 
᾿ὮΪ81]1 πιΐγιπι, ἦτ ΟΟμδαχοθ 8 διορδοδηὶς 11118 ϑχοεγρίϊβ, ἴ» 
Ῥαίυτι ἴα δίίχυο πιοάοεββὸ μῥυΐῖθρ, Οδζίθ ἀθ ἢοο ἀιιῤιιλή 
ποαχιυῖῖ, διμιοΐογολ Βογυνθεροσζμσα ἑηδοχία. νο]ιΐδδθ θᾶ βἰδίπι 
Ροδὲ 1114, οὕτω καὶ αὑτὸν ἣν γνοίη μάλιςα. Φαίνεται. Αἰαυὶ ὁ0 
ἦρ8ο ]οοοὺ σϑνϑγᾶ Ἰορυμῖε δρυὰ ξωρεδέωπι, Ὑοσθὶδ ἰδαιοπ ἰ: 

᾿ς ἦρθα οοπλπηίδδιιγα Θοσειρδ ἴῃ Βυῶς ταοάμηι: φαίνεται γὰρ οἷν 
9." ὥσπερ ---" ΄υδθ ἔδοῖ] οπιϑηαδδηϊως τα: ᾧΦαένεται. 40) 
ὥσπερ ---  οὐπι δρυὰ διοδοιπι προϊθεῖο δεγμάϑῖο βοειρίυπι κὶ 
ἮΜρ᾽ ὥσπερ. 1118᾽ δυΐοπι εἴπος ΘΟ] οχαΣξ ρατίοιϊα, «86 δ16 1 
εἰϊας δρυὰ διοθδϑιπι, δυὰ Ἐυδορέυπι, αυὶ, 2η. Ηἰξ, -- ἡμᾶι 
αὐτούς. Ἰγαΐ, --- ὁχοογρύθμοπι διᾶπι δθβοῖνἑξ, το οοπιραγεί, 
Ἰίδαυὰθ ποῖ δὲ οἷἱγ, 480 ἃ ἀπορυδ διηϊξαυοζιεηι δοσὶρίοτυσι 
ἀδοθερίοσιριιδ ἀϊνοκδάπιρο πορὶβ ρογτί βυκίαν, κο)λοίδηυκ. Ῥ058 
ΘΏΣμι ἴδει δ: 6 Βοιμοθίθίθιϊο τ θγα δούθᾶθ δι ριηΣίδίθ ρᾶ"ς 

εἴοι]αθ ἀϊαϊορὶ δἱλουζυ, Ἰοηρίοτοβ, ὑεθυίοσθ ; ϑχοΐάθιθ, {9 
4μᾶθ80 πορᾶγὶὶῦ Αἴχιο δίς Ἰδηάθαι μμὶς ποϑῖγδθ δθηίδηϊ 
μαμὰ δροχῃϑηάμεπι ἀοοιμφηΐμκπι δοοϑᾶϊτ πῃ 1186 υδθ Ἰοβυμίμ 
Ἰωξεγίυβ 5. 60. Ὁ. Καὶ, περ γ8 ἐν τοῖς πρόσϑεν. ἐλέγαμενν εἰς ἡ 
ϑεῖον καὶ λαμπρὸν δρῶντε πράξετε, Αια δος τοῦ λαμπροῦ ἐν 
ῬΘΙἸαῖῖο Σὰ διρϑυλοσιθυδαιοη ἱθρίζς Ὠἷδὶ 1 οομίζονθεθᾶ τὰ 
δοσπλοηΐδ Ῥᾶγῖθ: Ὡϑάμθ δά πιοάναι δϑιϊείδοῖ: δο] οἰ θεηρδοιεῖ 
οδδοενδίϊο, νόγρα ὅπερ -- ἐλέγομεν τοξουσὶ Ῥοϑδθ δὰ δοϊυσι δου 
εἰς τὸ ϑεον, υἱ τὸ λαμρὸν ἰσ ἀοπιμπι. ἃ .«δοχίρίοσθ δίϊθ 
ἴμαλ 41ξ,. .ΝΝ 



ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΔΕΨΤΈΡΟΣ. 
Ἡ 

ΠΕΡῚ ΠΡΟΣΕΥΧΗ͂Σ ". 

Οὐ διϊογερανίων εἰ δέεα φοἷέ 
ΟΒΟΟΚΑΤ 5 οἔ᾽ 
ΑΙΟΙΒΙΑΡΆΚ5,., 

ἤκνονιμη ἐο σογοπαΐξίμα ΑἸοϊδέαθηε οὔ͵ϑηαοηΐο, Ῥγδραν» 
ἀΐγμο εαὐϑὰ ἐπ ἐθρηρίε ρνηπείεοπέσμε, ϑορνὸ ἢ ἀδ 
Ῥρηροῖδιις δυὸ αδ ἤπιο. Ῥοοθέ ατμίθη! ῥωμύσποά! δ0. 
ὀγαΐθν, ργξοῦν δὺ8ὸ γὸ δ 'ηατῶδέ τοιοηζέ; αἀοὔογ ὁπ 
ρυέμϑ ποῦ ϑεΐίνθ. ἠμΐά εξ δὸμείηι, μία ἡπαΐμμιν μῈ ἐη». 
υἱὲ οἱ ἐμϑοίέ φιαΐα ποδύς ἀρργυθοθριεθ, Λέει ὕοθγὅ 
ἑἐὰ λοηπιέμδα μίογοεγμθ. ὄμάνθ. ἄδὺΣ εἰρηρίξοϊέοτ δεϑὸ 
τοξαπάοῦ, ἐὲ δοκπα ἀοπὲ, τιαΐα ἀορείϊαμί. οι αὐέεπι 
“ρἱοπαξάα ἀοπαγία, πεῃμα ἤρα γέδ ροταοία φταονζϊοία 
»ίασονο ἀὐέε, φο πιομέεθι ρέαμι. δοπαπὲ, κιοάοείαπε; 
φιοά 6Ζοηπρῖο Τιασοαποιποπέον αι ρροδαί, 

Ἡϊσ ἀϊαίοριν ]λέροροποε χμίδοηί Τιἀδγέδ! δἐνά 
εἴα φιορίοέοηἶν ποία ἔπη, ξοπωΐηἐ Ῥίαίομέβ ορογέδοθ τε 62." 
ϑοΐί., ἴαμααμίφωο εἰ ῬΙαϊζομέσίηη «Αοἴϊαπως ΥῊ. Η. 8, Ἴ. 
σὲ αγαιμπιαίέος 6. ᾳ.. Τοπιαν Μαρ. ὑ. εὔχομαι. - 
ἢ 6 Αἰδοηαθο 11. Ρ. 506. 65. ἀϊδεύπηδ γμέθ88 7 αΝ, 
ἑπίον' αὐϊέφμον φιὲ Χοπορλοπῖϊ ἐγίδιοτομί, ὥπας ορί» 
πο εἰδὴ πορνέμὲ χοα Φοΐαπι 6 γϑεθηΐζέογἐδηι8 ονεζέοθ 96 
»νοδαυΐί, ἐπ᾿ δο ἑαηιδη ὁπηθς έν φιέδωδ λοαὲτό αἰέημί 
ἐηῃ λίϑεθ γνοῦμϑ απμοζογτζαίέ οοΓ σομθοηζίμπέ, Ῥ]Ιαϊοητἥ 
ἦμμπε ἐδγησε ἨΟΉ 6986; γιῖρρό ηιίὲ αὖ ἐἰ]έμθ ἀἐδεονοηαξ 
γαίΐίομο τοιρζέα ἀὐϑίάοαί οἰ γίμγέπια ἑαπηίαλι τογία 

Ἐ Ωροσριθ 6 Βιοῦ, 1ἀστὲ. 3, 59. Ῥϑιά, ΝΜ 

-- 
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Ῥομαῖ, ηιαῦ ἀοοίγέμαθ ϑδοοναίέε Ῥίαίοηέεὲ 5 ᾿γμαῖοιι ΓῚ 

ΑΛΚΙΒΙΑΔῊΣ. 

αἰνέε {τίς εορπουΐπιιδ, ρίαμθ αὐυογεοπίωρ; 6 φια. 
γε υἱἀραίων ημὲ μδονέμδ ϑαπι ταοσίαυϊέ ΘΟ οἰ Θτπιβοῖοτ, 

ε απίφιίαίε ἔαπιοη {τὲ ποριὸ αὐἦωμς «μδὲίαυὶξ ((). 

ποΐ. 4. αὐ ὃ, 2. οἱ ποΐ 1. αὐ ὃ. 20.;. ἑἀοναγαα τὸς παν. 

α5 ξοπϊέποί ποη εἴπο ϑαγίο ὕγμοῖε Ἰοροηάαϑ.9 το πὲ 

Ῥιαίομοηι 6946 ογοάαϑ φμὲ ἄαος ἀοοσοαΐ. 

΄ ἀ . Φ 

ι Ι 

᾽Ὶ . 

- ᾿ " "- ᾿ 

ΑΣΣΩΚΡΑΤΗΣ, ὯὮ ' ᾿Αλ 

Ν 

κιβιάδη, αρά γε πρὸς τὸν ϑιὼν 

προσευξόμενος πορεύει; ΑΛΚΙΒΙΆΔΗΣ. Πάνυ μὲν οὗν. 

ὦ Σώκρατες. ΣΏ. Φαίνει γέ τοι ἐσκυθρωπακέναι τε κὶ 

εἷς γῆν βλέπειν, ὡς τι ξυννοούμενος. 4Α4.. Καὶ τί ἂγ τις 

ξυννοοῖτο, ὦ Σώκρατες; ΣΏ. Τὴν μεγίξην, ὦ ̓Αλδιβιάδη 

ν. ξύννοιαν, ὥς γ᾽ ἐμοὶ δοκεῖ, ἐπεὶ φέρε πρὸς᾽ Διὸς οὐκ οἷν 
τοὺς θεοὺς, ἃ τυγχάνομεν εὐχόμενον καὶ ἰδίᾳ καὶ δημοσίᾳ, 

ἐνίοτε τούτων τὰ μὲν διδόναι,. τὰ δ᾽ οὔ; καὶ ἔςιν οἷς μὲν 
αὐτῶν, ἔξι δὲ οἷς οὔ;. «4. Πώνυ μὲν οὖν.᾿ .ΣΩ. Οὐκον 

δοκεῖ σοι πολλῆς προμηϑείας γε προσδεῖσϑαι, ὅπως μὴ λει. 

΄σει τις, αὑτὸν εὐχόμενος μεγάλα κακὰ ὅ, δοκῶν δ᾽ ἀγαϑά; 

4. Ποοίτίηδπι ἀθ ρυθοῖθυϑ 
ζρβαπιαιιθ ϑοοσγδιϊοᾶσυπρ Ῥτθ- 
οὐπὶ δα πιλᾶπιὶ ΘΟΙΠΒΏ ΘΙ ΟΥΑΥΣ 
εἰ Χοπορῆου Μοιποσυ, 4, 3. 
Οοπέογαμπίις φγϑθίοσθα, συΐ 

ΦΧ Ποῦ ἀϊδίορσ᾽ τα] πὲ Ῥγο- 
ἔοοοσθ, 72υνθ 8 }}8 δ88ϊ. 10. 
Ῥδχδιιθ᾽ 58, 2. 
Τοης. ο. 25. οὲ Νανίριο 8. γος 
6. 13. 8646. : 

Φ γψυ]ρο οὐπὶ θη. 5, ὅπως μὴ 
λήσῃ τις: εδἴοεξ λήσεται Οτα18- 
80 τὶς. Αἱ 8. 18. υδὲ οδάθπηι 
ΔΙ δρφίμηϊας 1Ώ οὐλῖθιι8 
Ἰοριτυν λήσῃ τις. Ἰδίδταπι 16- 
οἴτοημηιϊ Δ᾽ γᾶ δοϊοθοᾶ, 8116 γᾶ 
Ὀαγῦᾶτα. Νίδηιν λήσεται' ἔξυϊι- 
ταπι οδὶ νουδὶ λανϑάνομαι, οὐἱϊ 
᾿ς ὩΟΘΏ οδὲ ἰοουβ: λήσῃ δ5.- 
ἴοπι σοη)]ιαποῖνιϑ Θδδοὲ δ80- 

αἰδεῖ ρυῖπι, ἀυδίεπι ἀθ μος 

Τοΐϊδηιϊβ ἴοᾶ-, - δος 6δὲ 8. 

νοῦδοὸ ποῦ ξοτγαιάτιιηξ 8: 

αυ!, Ἰοριιῖπλαθ δευηὶ ἰδηΐμπ 

δ ἄυδθ Ἰοομεοπθδ, ἅΠε. 
Ῥεν ξυΐσγυπι ὅπως μὴ λη02) 
ΔΙίοσα ρὸν δουϊδίιιαι ὅπως μῆ 
λάϑη ἀυἱά. Οτάπαπι. ᾧ 199. 
(126). ἄ. οὐπιὶ τοῖν): αυᾶγι 

22: ὅπως μὴ Μ’ 

ϑὴης σεαυτὺν εὐχόμενος κακὼ, 
κῶν δὲ. ἀγαϑά. Ἑαΐυτυπι ἅμ’ 

ἴθαν λήσεε οσοτγχιρίιπι δι} 
419 Ἰδίοραὲ π᾿ λήσῃ δὶ εἰ 

οὅ 

ὅ. 18. φαθτα φοδίδσγίογθαι ἴθ). 
οὐ οτηθηᾶαῖθ ͵84π|ι Ροϑὶ! 

ΘΊΘΡΒ. 
Ὁξ, ῬΙαι. σοσρ. Ῥ. ἀ87. ὁ 

ὅπως μὴ. λήσετε διαφϑοριν 
ΑἸίογα ᾿νϑγὸ ποεῖγί Ἰοοὶ ΟΟἴ" 

τυγρῖο]ὰ λήσεται τιδῖδ 6 λήσει τι 
ἀνθηᾶ]. 10, 7: ἘἘΡΕ' 

ἄοιπιος τοῖα; ορεαπείδιμ ἥν 

δὶ αοῖϊοε. οὲ ν. 111. μ»"" 

7 

ἴ ὙΠ. ν. μάργε: 

Ἐνογιεγέ 



οὐ ΕΥΤΕΡΟΣ 40 
᾿Ὶ Ν : “.- 

οἱ δὲ θεοὶ τύχωσιν ἐν ταύτῃ ὄντες τῇ ἕξει ἐν ἡ διδόασιν 
αὐτοὶ ἢ ἃ τις εὐχόμενος τυγχάνει; ὥσπερ τὸν Οἰδίπουν αὐτί- ο. 
κα φασὶν εεὔξααθαι χαλκῷ διελέσϑαι τὰ πατρῷα τοὺς υἱ- 
εἷς ᾿, ἐξὸν ἀὐτῷ τῶν παρόντων αὐτῷ κακῶν ἀποτροπήν τινα 
εὔξασϑαι, ἕτερα πρὸς τοῖς ὑπάρχουσι κατηρᾶτο". τοιγαρ- 
οὖν ταῦτά τε ἐξετελέσθη, καὶ ἐκ τούτων ἄλλα πολλὰ καὶ 
δεινὰ, ἃ τί δεῖ καϑ᾽ ἕκαφα ὁ «λέγειν; ΑΑ. ᾿Αλλὰ σὺ μὲν, ὦ, 
Σώκρατες, μαινόμενον ἄνθρωπον εἴρηκας. ἐπεὶ τίς ἄν σοι - 
δοχεῖ 7 τολμῆσαι ὑγιαίνων τοιαῦτ᾽ εὔξασϑαι; ΣΩ. Τὸ . 
μαίνεσθαι ἄρα ὑπεναντίον σοι δοκεῖ τῷ φρονεῖν ; 41. 
Πάνυ͵ μὲν οὖν. ΣΏ, Αφρονὲς δὲ καὶ φρόνιμοι δοκοῦσιν 
ἄνθρωποι εἶναί τινές σοι; ..΄.4. Εἶναι μέντοι. ΣΩ. Φέρε 
δὴ ἐπισκεψώμεθα, τίνες ποτ᾽ εἰσὶν οὗτοι. ὅτι μὲν γάρ εἰσί 
τιγες ὡμολόγηται ἄφρονές τε κἀὶ φρόνιμοι, “καὶ μαινόμενοι 
ἕτεροι. «44. ἙΩμολόγηται γάρ. Σ.. Ἔτι δὲ ὑγιαίνοντές Ὁ. 
εἰσί τες; «Α4. Εἰσίν. ΣΏΩ. Οὐκοῦν καὶ ἀσϑενοῦντες ἕτε- 

φ9θ00ι; «4.4. Πάνυ γε. ΣΩ, Οὐκοῦν οὐχ οἱ αὐτοί. ΑΑ, 
Οὐ γάρ. ΣΙΏ. ᾿2ρ᾽ οὖν καὶ ἕτεροί τινές εἶσιν, οὗ μηδέτερα 
τούτων πεπόνϑασιν; ΑΙΑ. Οὐ δῆτα. ΣΩ. ᾿Ανάγκη γάρ ἕξιν 
ἄνϑρωπον ὄντα ἢ νοσεῖν ἢ μὴ νοσεῖν. «4.4. Ἔμοιγε δοκεῖ, 
Σ,Ώ. Τί δέ; περὶ φρονήσεως καὶ ἀφροσύνης ἄρά γε τὴν αὐ- ο. 

΄ 

ἔπαφιιο πιτιτιϊπὲδι. νοέω Θχαι- 
ἄξεα ταϊέδτιί, " 

3. Αὐτοὶ, “ροπέφ, μος οϑῖ, 
ἰϊδιδὶ 41:18 Θἃ Ὥοπ Ὀγθϑοδῦθ- 
ἴωτ. ΒΕΑΝΗΜΕΑΡΌΥ. ΜΝοχ 
ἐδ ν. αὐτίκα Ὑιὰ, Ἰπηά. 

4 σι4, Ἐυερ. Ῥῃοεπίδδ. 66. 
"δὶ Ἰοοδδῖα πΔΙΓΔΏ8 ἤ]1Ὸ8 1ῃ- 
οἴ 51858806 ρδίγεαπι ἄοιιῖ 8ι18 6, 
δι: . 

- - πρὸς δὲ τῆς τύχης νο- 
σῶν , 

"ρὰς ἀρᾶται παισὶν ἀγοσιω- 
τάτας,. 

Θηκτῷ σιδήρῳ δῶμα διαλα-- 
 χεῖν τόδε. 

δ: δδᾶθα τπϑ]ΐβ σοἤδ6- 
Τοτο νἱαἀοτγοπίων, νῖγὶ ἀοοῖϊ 16- 

. δοπᾶππι οοπ͵θοογαηξ ἐξὸν οὖν» 
διιῖ ἄυσ6 Εἰοΐηο, καὶ ἐξόν, 

Νουῖτο οριιβ. Νδιιι 2] ἐξόν 
οοπδογοὲ αὐυΐάθην᾽ οὐπὶ ῬΥΔΘ- 
οϑἀθῃῖθι5. 866, ἸΏΟΓΘ ῬΧΟΥΪΒΙ8 
ῬΙδϊοημῖδο, δ᾽ άθηι ποῸχ θὰ ρ- 
δἃ αὐυδθ ῬτγΑΘΟΘββ δεῖ, τι ογ- 
τ|18 1184 δορξπιο ᾿πο] ΘΓ, 
Ῥᾶνο ἰοὺ θη ϊϊδῖα 116 γπὶ 
8 δ) 1ομωχ, Ὑιά, δὰ Οσῖξ, 
43. ΟΧῖγ. ͵ 

6 (οὗδβὶ. χαϑ᾽ ἕκαςον». 

1 Νὰ. δὰ Α]ο. 1, ἀ.. τοξ, 2. 

{Ὑυ]δὸ τῷ σωφρονεῖν, αυοὰ 
οδῖ ἴῃ βοῖΐο Ραγ. δ, Ἐπ βᾶπϑ 
1148 ορροπῖτιν ὃ σώφρων τῷ 
μαινομένῳ. ΧΘΏΟΡΗ. Μεπι. 1. 
ἰ, 16. τί δίκαιον, τί ἄδικον; τί 
σωφροσύνη. τί μανία; 898 Πῖςο 
οογῖθ βογιρίαγδιι σοθϊουπι φρο- 
γεῖν τϑοῖθ Ὀγδοϊδίδπι 6659 ἀο- 
οθϑῶξ 

τοῖδ αἸβριιϊδιῖο. Ὁ 

Μ2 4 810 

τῖπιὰ ΘΡὶ 83, νοῦρθὰ οὲ 



Ά 

, Φαίνεται. ΣΏ. Πάντας οὖν ἂν φάντες ", ὦ ᾿Αλκιβιάδη, τοὺς 

480 ΑΑΚΙΒΙΆΑΔΗΣ 

τὴν ἔχεις γνώμην; «444, ΤΠ]ῶς λέγεις; ΣΏ. ἰ δοκεῖς οἷ. 
ὄντε εἶναι ἢ φρόνιμον, ἢ ἄφρονα "; ἢ ἔξε τι διὰ μέσου 
τρίτον πάθος, ὃ ποιεῖ τὸν ἄνθρωπον μήτε φρόνιμον μήτε 
ἄφρονα; 4. Οὐ δῆτα. ΣΩ. ““νάγκη ἄρα ἐφὶ τὸ ἕτερον 

Δ᾽τούτων πεπονθέναι. 44. "Ἔμοιγε δοκεῖ. «ΣΦ. Οὐκοῦν μέ- 
, μνῆσαε ὁμολογήσας ὑπεναντίον εἶναι μανίαν φρονήσει; 4Λ. 
Ἔγωγε. ΣΏ. Οὐκοῦν καὶ μηδὲν εἶναι διὰ μέσου τρίτον πέ- 
θος, ὃ ποιεῖ τὸν ἄνθρωπον μήτε φρόνιμον μήτε ἄφρον 
εἶναι; ΑΛ. ἹὩμολόγησα γάρ. ΣΙ. Καὶ μὴν δύο γε ὑπε 
γαντία ἑγὶ πράγματι πῶς ἄν εἴη; «4.4. Οὐδαμῶς. ΣΩ, 

᾿Αφροσύνη ἄρα καὶ μανία κινδυνεύει ταυτὸν εἶναι. ΑΛ. 

᾿ βϑιρρϑῖδς 6715 

ἄφρονας μαίνεσϑαι, ὀρϑῶς ἂν 

5. 510 ἴτϑθε ορῖ.: [1] Σὲ δο- 
κεῖ σοε οἷόντε: 4111 Δοκεῖ 4οιὲ 
οἷὄντες. Οὐδθ οπιηῖα τηδηϊ- 
ἔοδῖο δι οογσγιρῖα, Νοδ δυ- 
ἴϑιτι 1Π6]}108 σχυϊάχυδηι δέζθυγθ 
ΠΟ Ῥοδδβιπι}8 60, αιιοά οἷτηι 
Ῥτοροϑιῖπιι : Εἢ δοκεῖ σοι ἀνά-- 
γκη, εἶναι, “ἢ φρόνιμον ἢ ἄφρο- 
γα. Ουδηχυδηι Θχθηρ] πὶ 

Ὀτγον]οσχιθε- 
[89 Ῥγο: δὲ δοκεῖ σοι ἀνάγ--: 
κὴ εἶναι, ἄνθρωπον ὄντα εἶναι 
ἢ φρόνιμον ἢ ἄφρονα. Ὑοῦσθτα 
ἴδίσθῃ ἀνάγκη τϑηαυΐγογθ νἱ- 
ἀοπίυς ργδθοθάθημα, δὲ ὃχ- 
Ῥτθδοῖξ ϑαιάθπι ΕἸΟΙΏσΒ, νϑῖ- 
ἴθϑη8: Ορίπαγὰ δλοπιΐτιδιτι απ 
Ῥγωασπεοι αμδ ἐπιργμαίετιξοντι 
66 Ὁρογίεγο οἵ ὕλὸχ 080 

“. ϑοον. τοροῦς πὰ 16: ᾿φνάγοη 
ἄρα ἐςὶ ---. 

8 Ῥευθ ἢος ἂν δά φάντες 
Ῥτσρεῖθ που ροσχίηθξ οὐπὶ Ποο 
δῖ ρέο «οἱ αημεν: ἴϊὰ ἰηξγα 
Φ. 14. ἀρ᾽ οὐκ ἂν ὀρϑῶς λέ- 
γοιμεν, φάντες ---- Ψόγυτα Ηΐο 
δὲ ρεϊπιτι Ιοσ παρθοῖ φάν- 
τῆς, ὯΘ δθδβοΐυϊθ 14 ρμοκιζιιπι 
νἱἀθϑαίιν. γυδδοῖρί τα δβιδίϊ πὶ 
νοσΪ]α ἄγ, αυδθ ὩἰΒΙ]οπ 8 
δι Ἰοσο χϑρϑιξῖισ. 81. θἴδηι 
δ, 8. οἵ δὲ πολλοὶ οὐδὲ ἂν τυ- 
αννέδος διδομέ ἀπόσχοιντο 
. δΙΆΠΡ, ἢ ΘΟΜΕ Τὰ, 
6᾽- 

͵ ΒΔΏΘ, 

φαίημεν ". 

4 Φολϊοίοντηαοΐογο ἰηϊοῖ0. 
Ελᾶνθ ἤδϑο ν᾽ ἀϑιῖως οβογθη: 
ἃ, 4υοηΐᾶπι, ;ὡἱ ὁ 564μθπῃ- 

θυ5 φαῖϑῖ, ἤδθο ποῦ δεῖ 1Ρ8!- 
18 ϑοοΥδὲῖβ δοῃϊθηῖα θεῖ 

Τδἤῦθῃ νϑγδηὶ ἰηιΕΓ0- 

δΊΡΏΟ Εοἵταπι δ00 
ἧὰπβ 1Δ11808 ποῖ 

40.416. 6βϑὲ οἰμαι 

βαϊϊοντθαι, 
ποϊδη ἄδπι, 
ΔβΏοδοο, 
τὰθοθ 628 
ἄρα κ.’ τ. Δ. ΟὐυἱρΡρϑθ ρὲ δὸ- 
ζ01Δ6 ἄρα οἱ ὠμῖρρο 4411 οὐ: 
Ἰοφυῖο Π1}1] γόνθσὰ δββϑηίυῦ 
δε φηϊμγπιοπιδῖδ ἐδηίαπι Ρί0᾽ 
Ῥοηυμπῖις 4.86 ΔΙ ἴογιιιδ 5108 
ΔΓΕ ΔΙΟΏΘΩΙ δῖνθ δσχοθρίθ' 
Ὡθπ) Θχρθοϊβηῖ, ΟὐἸι86 ἰἈπιεῖ 

εἶπ νυ]ραιϊ Ῥ]δίοτβ δχθπιρὶ! 
Ἧϊς ροβὲ φαέημεν [Ιηδοηἴυ 
6] ι5πο0α] ΑἸ ΣΡ: Δ α15 ἀΠδγπηδίι0 
Ἰγαΐ, δὰ Ῥγδοῖονς γϑῃ. ΕΣ 11 
Ὧ1]110 οοάϊοα οοπῃρᾶγϑὲ: πθην 
Ἔχργεβδὶῖ ΕἸοίπυδ. Ομο8 ὅδ 
Ζυϊσ. Μ6]1111 ΘΗ 1Ππλ ΨῸΣ αὐ" 
είκα ῬΓΔΘΟΘαΘΩῚΣ δΘΙΙΠΌΩΙ 512' 
ἔπι δυδηθοιαν; αυο ἔδοϊο 
ϑοογδῖθβ δθιγεαιδίοηθπι ΑΪΟ" 
υυἱδλ418 Ῥγδοσῖριξ ᾿ξθγωπι, δέ 
ΠπΙΟΠΘπΙ διπὶ σΟΠευδη6 ἴ} 
Ιο ἐπεί, ὍΤυπο δὐυΐθπι τοῇ 
ΔΙ 5 ἰοσυδ, δὲ 1}}} δβῖ" 
ἹΔΊΣΟΩΣ, (86 16 ΒυροτοΠ' 
Ῥιυ8 Ἶαπι. οοηππθίυγ: 6818 
δοηϊθηῖ 88 ἢμὶς, ἄφρονας ἕν 
γα: τοὺς πολλοὺς, διλύαι δ 
ἀϊε ϑοοζδίοα δδαθο, οὖς δὴ " 

μ Ν 

αὐτίχα τῶν σῶ! 

11ὰὰ ᾿Αφρουί. 



ΔΕΥΤΕΡΟΣ: 

ἡλικιωτῶν εὖ τιξες τυγχάνουσιν ἄφῤονες ὄντες, ὥσπερ εἴσὶ, 
καὶ τῶν ἔτι, πρεσβυτέρων. ἐπεὶ, φόρε πρὸς Διὸς, οὐκ οἴεε 

τῶν ἐν τῇ πόλει ὀλίγους μὲν εἶναι τοὺς φρονίμους, ἄφρονας 
δὲ " τοὺς πολλόὺς, οὗς δὴ σὺ μαινομένους καλεῖς; ΑΑ͂. 
Ἔγωγε. ΣΩ, Οἴει 5 ἄν οὖν χαίροντας ἡμᾶς εἶναι μετὰ το- ε. 
σούτων μαινομένων πολιτευομένους, καὶ οὐκ ἄν παιομένους 
καὐ βαλλομένους, καὶ ὥπερ εἰώθασιν οἱ μαινόμενοι διαπράτ- 
τεσϑαι, πάλαι δὴ δίκην δεδωκέναι; ἀλλ᾽ ὅρα, ὦ μακάριε, μὴ 
οὐχ οὕτω. ταῦτ᾽ ἔχει ΠΣ. 4. Πῶς ἂν οὖν ποτ᾽ ἔχοι, ὦ 
Σώκρατες.; κινδυνεύεε γὰρ οὐχ οὕτως ἔχειν ὥσπερ ὠήϑθην. 
ΣΩ. Οὐδ᾽ ἐμοὶ δοκεῖ, ἀλλὰ τὴδέ πὴ ἀϑρητέον. 441. ΤΠῆ 
ποτὲ λέγεες; ΣΩ. ᾿Εγὼ δὴ σοίγε ἐρῶ. ὑπολαμβάνομέν τι-- ἀ" 
γας εἶναι νοσοῦντας, ἢ οὔ; «4.4. Πάνυ μὲν οὖν, ΣΙ. 
ζάρ᾽ οὖν δοκεῖ σοι ἀναγκαῖον εἶναι τὸν νοσοῦντα ποδαγρᾷν, 
ἢ πυρέττεεν, ἢ ὀφθαλμιᾷν; ἤ οὐκ ἄν δοκεῖ σοι, καὶ μηδὲν 
τούτων πεπονθὼς, ἑτέραν νόσον κοσεῖν ; πολλαὶ γὰρ δήπου 
γέ εἶσι, καὶ οὐχ αὗται μόναι. 4.4. Ἔμοιγε δοκοῦσιν. ΣΩ. 
Ὀφϑαλμία οὖν σοι δοκεῖ πᾶσα, νόσος εἶναι; (4. Ναί. ΣΦ.". 
᾿Αρ᾽ οὖν καὶ πᾶσα γόσος, ὀφϑαλμία; ’.Α(4.. Οὐ δῆτα ἔμοι-- ᾿ 

,ι07ε. ἀπορῶ. μέντοι πῶς λέγω. ΣΙ. ᾿Α1λλ᾽ ἐὰν ἔμοιγε προ- 
σέχῃς τὸν νοῦν, σύν τε δύο σκεπτομένω τυχὸν εὑρήσομεν ". 

1δΙ 

μαινομένους. καλεῖς, υἱ 60 οἱ- 
ἴι8. Θἰιποθδξ 1]11τι8 85δο γι ομ ἢ 
Ῥαγδάοχια, Ἅὑ Ν 

Οὐπι μος διῖ ποίιπι ἐμὰ 
δϑίοϊοοζιση Ῥαζγϑάοχοῃ ( (Οἷς. 
Ῥακδα. ἢ... ὅτι πᾶς ἄφρων μαΐί- 
γεταῖ, ἰϑροσθ 11118 δϑοῖδθ 
δοσιρίιδ νά ογὶ ροίοθδὲ μὶς ἀϊ8- 
ἴοριβΒ. ΒΟΞΟΚΗ͂. 

δ Βθ. ἐυτα ΟΙαεῖς. γαῖ, θη. 
δὲ δή. 

6 Ψ, δὰ ΑΙοῖν, 1. 4. ποῖ, 2. 

1 Ἰηαϊορενιιπι ραχίϊοιϊδθ μή 
δάάιίυμα, συϑηᾶὰο σθείιπι δὲ 
Ἰοφιθμῖ αυοὰ νϑγϑηάιϊιτι 6889 
ὀϊτοῖῖ, δυργὰ νἹ άπ ΜΘηο. 26. 
ηοῖ. 1. τὴ Αογιδῖα, ἴη Ῥζγδθ- 
ΒΘΏΪΙ 1υδτῖοᾶ το. οὐπιὶ ἴδπὶ 

, 1δο}]} 18. δὲ Ἰάρβυβ τηῖοσ ἔζει οἱ 
ἔχη: ἄυαᾶτο ἷς ποὰ ἴδηξιπι 
οομβϑῇδιε οσμηΐμαι οοὐϊοιπι 

᾿λόγου ἕνεκα ταῦτα 

ΤΑΘΙΔΟΥΆΠΙΒ, δ6 ΘΧΘΠΊΡΪιπι 
φυοαυθ δι πιυπι, αὐοὰ 9 
Ἐομοῖθ ταιπ θαΣΑῚΣ Ἡοϊηάοεσ- 
δ: (ρ. 196. ς.) ἀλλ᾽ δρῶ 
ΝΡ οἴεταί τι λέ βοι ΑΣ οὔ 

ζέγει. Νάπι 
διίοσυπι 10. 187. "ἢ. ἃ σοάϊουπι 
δουιρίυζαᾶ Ὥσησ ὩΟΏ ᾿ ΔΠΙΡ]18 
οθείωπι, υϑὲ ΒΟΚΚοι σϑροβυῖῖ 
κιγνδυνεύηται, ϑίθρμδηο εἴ ὑπὸ 
ςοοά, ἀδηιθιβ --- δται, οἷ συμ- 
βαίνῃ οὐπι ϑίθρῃ., οοάϊοῖθιϑ 
ἴδιῦθη, οὐ θιι5 ἀδηξιδι18 ----ξίο 
Αἀάθ Ιοουπι Ἰιοΐδηιϊ Ὁ, Μοσῖ, 
16, 2. ὅρα γοῦν μὴ τὸ ἐναντίον. 
ἐστί. σὺ μὲν εἶ ὁ Ηρακλῆς, τὰ 
δὲ εἴδωλον γεγάμηκε τὴν Ἥβην. 

4 Ἡσοπιογίοδ ἐπιϊίδιῖο. Πιδά. 
, κρ 22ή: Σύν τὲ δύ᾽ ἐρχομένω 
καὶ τε πρὸ ὃ τοῦ ἐνόησεν. --- 
σύν τε δίο Ἐ. 6. καὶ σύνδγο. --- 
Ῥτο νυ]ᾳ. σχεδὸν ἀριΐυ8 τυχὺν 
ἀοάοτιηξ ορίϊπι. ’ “1 

᾿ ἰ ΣῚ 



᾿ς 482 ᾿ς ΑΜΑΚΙΒΙΑΔΗΣ. 

ΑΔ. ᾿Αλλὰ προσέχω, ὦ Σώκχρατες, εἰς δύναμιν τὴν ἐμήν: 
ΣΩ. Οὐκοῦν ὡμὸλογήθη ἡμῖν ὀφθαλμία μὲν πᾶσα, νόσος ἐἰ- 
γαι, νόσος μέντοι οὐκ εἶναι πᾶσα, ὀφθαλμία: 4.4. ἸΏμολογ» 

ο.ϑη. Σ,(Ώ: Καὶ ὀρϑῶς γέ μοι δοκεῖ ὁμολογηϑῆναι. καὶ γὰρ οἱ 
ντυρέττοντες πάντες νοσοῦσιν, οὐ μέντοι οὗ νοσοῦντες πώντε 
πυρέττουσιν, οὐδὲ ποδαγρῶσιν 5, οὐδέ γε ὀφθαλμιῶσιν, οἶμαι 
ἀλλὰ νόσος μὲν πᾶν τὸ τοιοῦτόν ἔσι, διαφέρειν δέ ἢ φαῦν 
οὗς δὴ καλοῦμεν ἰατροὺς τὴν ἀπεργασίαν αὐτῶν. οὐ γὰρ 
πᾶσαι οὔθ᾽ ὅμοιαι οὔτε ὁμοίως. διαπράττονται, ἀλλὰ κατὰ 
τὴν αὑτῆς δύνᾳίεν ἑκάςη "" νόσοι μέντοι πᾶσαί ἐΐσιν. ὧσπε 
δημιουργούς τινας ὑπολαμβάνομεν, ἢ οὔ; .4.... ΤΠάνυ μὶν 

5 οὖν. ΣΏΩ. Οὐκοῦν τοὺς σκυτοτόμους, καὶ τέκτονας, καὶ ἀν 
δριαντοποιοὺς, καὶ ἑτέρους παμπληϑεῖς, οὗς τί" δεῖ καϑ' 
ἕκαςα λέγειν; ἔχουσι δ᾽ οὖν διειληφότες δημιουργίας μέρῃ 

, καὶ πάντες οὗτοί εἶσι ᾿δημιουργοί" οὐ μέντοι εἰσὲ τέκτονέ 
γε, οὐδὲ δ σχυτοτόμοι, οὐδὲ ἀνδριαντοποιοὶ, οἱ ξύμπαντέ 

δ. εἷσε δημιόυργοί. “14. Οὐ δῆτα. ΣΏΩ. Οὕτω μὲν τοίνυν 
καὶ τὴν ἀφροσύνην διειληφότες εἰσί" καὶ τοὺς μὲν πλᾶζον 
αὐτῆς μέρος ἔχοντας μαινομένους καλοῦμεν, τοὺς δ᾽ ὀλίγον 
ἔλαττον, ἡλιϑίους τε καὶ ἐμβροντήτους" οὗ δὲ ἂν εὐφημοτί: 
τοις ὀνόμασι βουλόμενοι κατονομάζειν, οὗ μὲν μεγαλοψύχουῃ, 
οὗ δὲ εὐήϑεις, ἕτεροι δὲ ἀκάκους, καὶ ἀπείρους, καὶ ἐνγξού; 

ο. εὑρήσεις δὲ καὶ ἕτερα πολλὰ ἀναζητῶν ὀνόματα. πάντα ὃ 
ταῦτα ἀφροσύνη ἐςξί" διαφέρεν δὲ, ὥσπερ τέχνη τέχνης ἡ" 

ὁ Τὰ ᾿ἰάθπε ργο νυ]ρ. πο- δϑαυδράπιυσ, ἊἂθΘ ουγδῖϊοπὲ 
δαγριῶσιν, αυᾶϑ Ὡσῃ νἱἀοῖς ΠΠιᾶθο ἐπιθ]]!ρθηῖθβ, ΘΟ ποιάεί 
680 Ἰερ τ δρᾶ δη!!αυΐο-  σογγοχῖς ἐπ Τοχῖοο ΨΥ. διαπρατ- 
τΘ6 ἔοτηια, Νίδαι, ξογιιᾶπι ἢ κω (ν. [πά. ἴῃ ἀπεργ. οἱ διαπρ.ν 
ἂν. αυδπι ἀπιδηξ ἔἰϑθο νϑῦρᾶ, σθγι βδϊ πιᾶπι 81:Π}0]} ῬΕΟΡρΟΏΕΠΙ 
ΒΡ] οἱογθα, ποδαγρᾷν Ῥεδ6- Ἑ ϑηχοηάδιϊομθιι ὅμοια ὕΓῸ Ὁ 
θοῖ ἰρδυπι ποπιερ ποδάγρα: μοιαι. Νίπι ἰϑιυὰ οὐχ ὅμοιοι 
χυοά δθουδ οδὲ ἴῃ ὕδερος, τὼ. βυρθιίϊουιθιβ Ἶᾶπὶ 58118 5." 
ὕδρωψ 8]. αυ8θ ἕοτπηδπι ἰὼ ὧν Ῥδτιαυθ σου θηδυπι 6: 
χα ΔΉ ΔΡ 1110 ὀφϑαλμιῶν φᾶτνίιου]α γαῤ διυΐῖθπι, 488 
οἱ δἰ ρυδ. ἀογνδιὶδ ἃ δωροῖ, ϑρθοοῖδι δὰ διαφέρειν τὴν ἀπερ- 
1, ἔα. «((Κ. ψωρᾷν ἴῃ οοπιπιθηξ. γασίαν, ὨΘοΘΒ8Αγῖο τηἰγοαιοεῖθ 
Βοος. δ ΟΥΓβ. Ῥ. ἀθα. ϑῖορ: ἀοθοὶ πο: 86 Ώ81}Π1. τοῦδ: 

8 ͵ ς ἄϊνογθα αϊνογδειηοάδ ορϑίδί!. 
ἢ υ]ρο δή, Ῥήο ᾳμο δὲ (ὐοαά, οριεῖπι; ὅμοιοι «υρά ε0’ ᾳυοβ ζοαιυῖγιῖ 86 165 ΟΓΔΊΣΟΩΙδ ἀετὰ ἀμοῖῖ: ΥἹΩΗ͂, ΒΑ5ι, ΑΡ, 

δὲ Ἔχρυΐσωλι ἘΣοΙ ΩΣ νοτδῖο, θα 4 Ὁ ΠΟ ΥΩ. . ΒΡ 
Ἰηνοῃΐαπι ἰᾶπιθα οδὲ ηἰδὶ 'Ώώ ὃ" ΟὟΕΒ. Οοτ. Ὁ. 769. 
Ῥδι. Β δὲ 9 οοχζγ. ἱῃ ΟοἹ. ὁ ΟἸατῖς. γαε. γδη. καί. 

. 3. Ἐϊοΐηυπι, δὲ 4 θαι ΟἿ αἰ 

4 

6 Ϊ- 



«᾿ 

Ὡ- ΑΈΕΥΤΕΡΟΣ: 488 

κατεφαίνετο, καὶ νόσος νύσου. ἢ πῶς σοι δοχεῖς .4(.4..ὄ Ἐμοὶ 
μὲν οὕτως, ΣΙΏ. Οὐκοῦν ἀπ᾽ ἐκείνου πάλιν ἐπανέλϑωμεν. 
ἥν γὰρ δήπου καὶ ἐν ἀρχῇ τοῦ λόρου, σκεπτέον εἶναι τοὺς 
ἄφρονάς τε καὶ ἀρονίμους, τίνες ποτ᾽ εἰσίν, ὡμολόγητο γὰρ 
εἶναί τινας" ἢ γὰρ. οὔ δ; «4.4. Ναὴ ὡμολόγηται 7. «ΣΏ. 
“4ρ᾽ οὖν. τούτοις. φρονίμους ὑπολαμβάνεις... οὗ ἄν εἰδῶσιν ἃ: 
ἅττα δεῖ πράττειν καὶ, λέγειν; Σ.4.4. ᾿Ἔρωγε... «Σ2, ᾿Αφροναξ " 
δὲ ποτέρους; ἀρά }ε "τοὺς μηδέτερα τούτων εἰδότας; ΛΑ 41. 
Τούτους. ΣΦ, Οὐκοῦν οἵγε μὴ εἰδότες μηδέτερα τούτων 
λήσουσιν αὑτοὺς καὶ λέγοντες καὶ πράττοντες ὃ ἅττα μὴ 
δεῖ; Α14. Φαΐνεται. .ΣΩ. Τούτων μέντοι ἔλεγον, ὦ 4.6 

41 πιβιάδη, καὶ τὸν Οἰδίπουν. εἶναι τῶν͵ ἀνθρώπων. εὑρήσεις δὲ 
καὶ τῶν γῦν ἔτι πολλοὺς, οὐκ ὀργῇ πεχρημένους, ὥσπερ. ἐκεῖ- 
γον, οὐδ᾽ οἰομένους κακά σφισιν, ἐὔχεσϑαι, ἀλλ᾽ ἀγαθά. 
ἐχεῖγος μὲν, ὥσπερ. οὐδ᾽ ηὔχετο ᾿, οὐδ᾽ ᾧεϊο" ἕτεροι δέ τι- 
γές. εἶσιν οἱ τἀναντία τούτων πεπόνθασιν. ἐγὼ 2 μὲν γὰρ Β. 
οἶμαί σε πρῶϊον ὅ, εἴ. σοι ἐμφαγὴς γενόμενος ὃ ϑεὸς, πρὸς 
ὃν τυγχάνεις πορευόμενος, ἐρωτήσειε, πρὶν ὁτιοῦν εὔξασϑαί 
σε, εἰ ἐξαρκέσει σοι τύραννον γενέσϑαι τῆς .4ϑηναίων πό- 

λεως" εἰ δὲ τοῦτο φαῦλον ἡγήσαιο καὶ μὴ μέγα τι, πρόσ- 

6. Ἰμδοὶιῖα ἔοτημϊα: συπὶ 6)υ8 αιοᾶ διδάθηϊα δέορῆδηο 
1188 δ. Ὁ)1 61 βο]θϑδὶ γάρ; οἷται γεβροδβιιόζδαι, οὔκ. Ἐς δηη- 
Ῥοβοὶξ οἴὔδιλ ἢ οὖ. Οὐυδῖθ δἰ θηίπι σχαῖο μος ροδοῦζρ νὶ- 
ταὶ] λυτη ἔδνθο «ἴἌΔΠΩΣ ΟΥΥ- 

Φ Φ . Ε1Ὶ δθηῖΣ ἴῃ Οοἶδ]. ἡ γάρ; ἢ οὔ; 

7 δϑίθρῃ. νυ: Ἰγαὶ ὡμολό- 
γἷῆτο, ηχυοά ϑδοογαῖθδ ξῃέθγγο- 

᾿ 881}8 Ποο Ἰθπίροτοὸ αἰδίων. δ6ἀ4 
ἈΙΣδ ἢδθο,. 6686ὲ ἀρ μι δ 
ἴῃ τϑδοροῃάθηδο, ϑοογαῖθβ οὗ 
ἸΘΧΌ ΠῚ 5.1 δΟΙΟΏ18. 216 ΓΓΟ- 
δᾶγθ ἀδρμι 114, Οοπνοποῦαῖπο 
(τὰ 1) ἐπε 7' τος ---- ὁ Ἀθθρο- 
ἀδεὶ ροϊθδὲ δρβοϊυϊθ ᾿θιῦροσθ 
Ῥθεξθοῖο Οοπνεπίξ. 

δ᾽ τὰ ργὸ νυΐρ. λέγοντας καὶ 
πράττοντας πιο στοςοῖθ εαἀϊὶς 
8 δίον. ρΡ. 60. οὲ οοὰ. οη. 
δ᾽ ομξ. δυρτᾶ 1. ἢ. θὲ Σηΐτᾶ 

. 6. 

1 ηὔχετο, ται6}}. ἀγαϑώί. Ῥεῖυε 
δΔυΐθηι οὐδέ, σμοὰ δπαροπὲ }:ι 
ὈΓῚ Οἴῶθ8, ἄμτς σϑδιλιμὶ Ἰοοο 

ἀεῖυς, οϑὲ ἰδθῃ 12 ΠῚδ 8}1- 
ᾳιιά τϑοῖρτοςὶ, σῃοά ἔμ δέρτ- 
τοδινα δϑηϊθηΐᾶ οθεῖθ 118 
Θηπηἰϊαγοὶ Αἰίϊοι!8 δθεπιο : ὧσ-- 
πὲρ καὶ ηὔχετο, σὕτω καὶ --. 

5 Ἑδάδηι ἔθσσθ αυδ6 πΐηπς 86- 
᾿ αυμπίως Ἰορυπίμς οἵδ ἔπ 

ΑΙος. 1, ἅ. νίχαυιϑθ ἀιδθιμι 68- 
88 ροΐθβέ συϊῃ ΟΣ Βογυϊμ 1ο- 
οογιτ δίέοσο ἴῃ δἰΐθγιτ, ἤΔθο 
ἰγδηδιιπιρῖα δαί. ϑ898 οὐυπι 
προιῖος αἸδίοριιδ 1οριϊτπιι 8. Ρ]Δ8- 
ἴοιδ ἔθ Ὠαρθηάι δεῖ, 1.- 
δείοιπι δδὲ αι! χιδαι ἡ] τειν 
δϑίδιμιθγθ, 1Δ ἄπιθι 0 ἢ ]οῖθε- 
δοβόγο οοποσάοπάυπ,; Ῥυΐο, 
᾿ς π26 9 αυᾶπι 11} ἢδος 
οι οοϑίρσῖδ σοδδθεοζο. 

5. Πρῶτον ἰῃμδογίυπι. ΟΣ ΟΡῖ, 
ρὲ φίὶωξ. 

δὲ, 

4 (οὐ, 



Ζ 

48. ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 

ο. ϑείη, καὶ πάντων τῶν Ἑλλήνων" εἰ δέ σε ὁρῴη ἕτι ἔλατ. 

τον δοκοῦντα ἔχειν, εἰ μὴ καὶ πάσης Εὐρώπης ὑποκαίη 
σοι", καὶ τοῦτο μὴ μόνον ὑποςαίη, αὐθήμερόν σον βου- 
λομένου ὡς πάντας αἰσθέσθαι, ὅτι ᾿Αλκιβιάδης ὁ Κλεινίου 
τύραννός ἐςιν". αὐτὸν οἶμαι ἄν σε ἀπιέναι περιχαρῆ γενόμε- 

ἀ, γον, ὡς τῶν μεγίζφων ἀγαθῶν κεκυρημότα. δ, 44. Ἐγὼ. 
μὲν οἶμαι, ὦ. Σώκχρατίο, ἐᾶν ἄλλον ὁντινοῦν, εἴπερ τοιαῦτα 

ξυμβαίη αὐτῷ. 2ΣΩ. ᾿4λλὰ' μέντοι ἀντί γε τῆς σῆς ψυχῆς 
οὐδ᾽ ἂν τὴν πάντων ᾿Ἑλλήγων τε καὶ βαρβάρων χώραν τι 
καὶ τυραννίδα βουληθείης σοι γενέσθαι. «Α(.44. Οὐκ οἶμαι 
ἔγωγε" πῶς γὰρ ἄν, μηδέν γέ τε μέλλων αὐτεοῖς χρήσεσϑαι) 
ΣΩ. τί δ᾽, εἰ μῶλοις κακῶς τε καὶ βλαβερῶς χρῆσθαι, 

ἡ οὐδ᾽ ἄν οὕτως; «44. Οὐ δῆτα. ΣΏ. Ὁρᾷς οὖν, ὡς οὐκ, 

ἀσφαλὲς οὔτε τὰ διδόμενα εἰκῆ δέχεσθαί σε. ", οὔτε αὐτὸν 

4 Οοά. Ῥαξ. Ο. ὕῬτο ὕποςαίΐη ὍὌυδβ ορὶξ Ηοϊηδοτέ, δὰ Οὐα], 
σοι: καταςήσοι, πὰ 81 ἔδοογίββ 27. Βδδϑάο, 90. ὡς δεινόν, ὑς 
καταςἤσειε 8δς. τύραγνον, το] 8 μά; σὲ δἰπι}}658, αυμδε πέπιο 
ορμδογαδὲ οζαῖο. ἊὝ ὩοΩ νἱάοθξ πδῖδϑ 6880 εχοἶδ: 

. ΤΩΔΌΟΙΘ:; μη ξπλ δυΐθιι τ 
δ Ῥδυ]ρ ξπιρ]οδῖῖοσς ρὲ πΐπιθ ϑδυροιιδεινροα ὡς τάχιζὰ 

εἰσιιοῖισα πογυπὶ νϑγθοζυπῦ, οἴο. --- Οοάϊουπι (Ι. γαῖ. γη, 
ἦϊδλ Ἰδίσθῃ οἱ ΟΠ βοηῖθπι 16. δβογίρτιγαπι αἰσϑήσεσθαι πι' 
οἴογθπι νϑῖο δογιπὶ ἔπιβοσθ σχιιπὶ Βῃ μι ]πιδ 6880 ΔΕ ΡΟΙ. 
ὩὨΟῺ, ῬοδδΙῖ, Οὐδεθ ἅτιο 1δη- 
ἴωπι οθΡο. Νίαδοσι ρυϊηθιπι 4 δοβηορϊἄθσο ἔπιρογίυηιι 
νοεδὰ (ὴ μόνον ὑποςαίη οσατθηξ νἱάθρδιις σέ, σὰ ἐδπηθη ποῖ 
δυο (ἀλλὰ καὶ. Ἰάθο αυορὰ 6 οὔοπάος πιδρῶορθεθ. (ετῖϑ 
δοαυθηίθυθ 85 αὐθήμερόν σου πιῖΠ1} ἐπιρθάϊι, αο πϊπυδ Ρτ0" 
᾿βουλομένου --- ταϑηῖο ἡ ἔβο ποπιϊηὶ ἀθῆηϊΐο δι )οἰαῖυ 
9119 ΒΡ] θδῖμν: υἱξ δ: αιΐὸ ἀϊ- σοιαπιΏλιϑ τὶς. ΟΟοἰογυαι ἴῃ 
οδὲ οοἷοβάπη ΠΟ πιοάο οοὰ- 4δ0116 (οἀά. Ῥδν. ΒΕ, θη. ᾧ 
οϑεδῖ, οὐπὶ 1116 Ἰυπΐοδπι 40 9- διᾶθα 69ὲ ϑοείρτυτα, ἴω το 48} 

6 ρΡοίοκεῖ." οῖῃὰθ νοοῦα οπιῃῖδιιδ Ὀγούβιιβ πιθ561080 τίν 
ς ΔΘ πάντας δἰσχυοίυγδλια 'πτ- Μοχ ἱπάϊοδινιδ μέλλεν πἰϊ» 

Ῥεάϊε, οὔτι Ὠθαυθ βούλομαι ὧς ἴυν 1116 αυϊάθην εοῖο εοά. ἢ; 
- αἰσϑέσϑαι υδυ Ἀταιδέυν (αυδπι- δϑὰ νἱπηάϊοδτθ ϑυπὶ πο ἀυ}!- 

΄υιδα; ΟΟὨΕΘΥΥΙ ἰδπιθὰ Ῥοβϑὶὲ ἰἴο σοηίτα ορξαϊϊνιιπι οθίετο: 
ΙΔ εοἀϊουπι βουρίυγα, δόξω τστυπι οπίηΐωι. Νίδαι δὲ ! 

ὡς ἀμελῆσαι ἴῃ ΟΥ̓. 3.). ηὩ6ς Βιγροϊμποίξδοουπι ο6δῖ, πὲ ἔῃ δι» 
αυθ ὥς πάντας Ῥτο δἰ πρ] Ἰοὺ φροχιοσῖρυθ 1}}16 εἰ μιεέλλοιφ, 

. ράνταρ. - δηλ Ἰδυογάϊάθυσαιν ἀμποά ἰάοια δὲ δς δἰ αἰχί θεῖ 
πιὰ ὡς ἕκαςοε πα ἰγδῆθσθ -,,5] δοῖδο οἷπὶ ἴ:9 πη8]0 ἴθ 
ὯὨ0]1π|., οὐπλ ὩΟΙΘΗἶδ᾽ Νοιιῖ- Δ111}6 πδυέιπι 6666, ποὴ ΕΡῚ ἃ 
ὨΔΕνΟ οῶδϑιε πδυγροίυτ, αυσυοσρά δρργθοθσιδ." ΟὉοῃῖγα [ῖο εἴ γὼ 
μιδηϊξθοῖμπι δδὲ οἰ ρεὶς ᾿ηἀϊ-ὀ υΣζ Ρ]θειπιαυθ, ν8]6Σ σἰφμὶν 
οἶμιι, ἂρ αυδ νἱ. ΑὈτοβο, ὅση, φμαπαάοφιέάξη, τϑυνῆιθ 
Ὅλο, Τπυογά. δὰ ἅ, 93: τὸν σχϑϑρίοϊξ δυρογίυς ἀθηιοπεῖγαν 
ῃῆμ9 Ἰοουπΐρποι 81138, 46 χιιῖ» ἴδπι, ϑϑῃρὶφ ϑεῖ: Νοη μ᾿ 

΄ 
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εὔχεσθαι γενέσθαι, εἴ γέ τὶς βλάπτεσθαι μέλλει διὰ ταῦτα, 
ἢ τοπαράπαν τοῦ βίου ἀπαλλαγῆναι. πολλοὺς. δ᾽ ἄν ἔχοι- ". 
μέν εἰπεῖν ὅσοι τυραννίδος ἐπιθυμήσαντες ἤδη “, καὶ σπου- 
δάσαντες τοῦτ᾽ αὐτοῖς παραγενέσθαι, ὡς ἀγαϑόν τι πρά- 
ξοντες ὃ, διὰ τὴν τυραννίδα ᾿ἐπιβουλευϑέντες τὸν βίον ἀφῃ-᾿ 
ρέϑησαν. οἶμαι δέ σε οὐκ ἀγήκοον εἶναι ἐγιά γε χϑιζά τεο, 

᾿φαὺ. πρωϊζὰ γεγενημένα 4» ὅτε ᾿Αρχέλαον δ τὸν ϊακεδόγων 

δτεγγι εἶδὲ δι, ἔΟηΙ ΟΥ̓ 6 ἀοοὶρ 476 
γιό ἐϊα φωίάεπι φια οΟΠῇε. 
γιτιξω" --- εἰφμίάστι Περὶ Ρο- 
ἕξεεε πὸ ἀἄαπιτιο αἰϊφωὶς ἐπαδ 
αθ]είαξιιγ. Ἰεϊμὰ βοεὶ ρῬοιξεεξ 
ἔταϑοθ μὲσ δὲ μέλλει. 8806 
1125 14 ἔεογθ αυοά οοεῖθ 
δνϑηΐμγιπι 6686 Ριΐαξ αἰ 10- 
«υΐτεσ, ᾿πάϊοδι νϑγθυπὶ μέλ 
λεινὶ νοῦιπλ δῆς οογεϊμαᾶϊ- 
ἉΘπὶ 81 ἴο]θσθ νοϊυϊδδθὲ διῖι- 
οἴοσ: 1ΐδ ΟΡίῶοΣ δου ρϑὶββαῖ, 
εἴ γε μέλλοις ἂν (νὰ, Μοειο. 
42. ἃ. ποῖ. 6.}: 8010 δυΐθηϊι 
ορῖίδεϊνο ροηϑηᾶα, μγροϊμοῖξ- 
οδπι, Θιΐϊδτμ οἷ 110 γ8, ΟΥδ- 

᾿οηδθαι γϑα 1 ἀ1886ὲ, χυδθ πἴηο 
Δ] θη θ5ῖ, ΝδΙυΐε αυΐθιῃ βοσὶ- 
Ρῖον ἴρβισι νϑεθυτι μέλλειν ΟΡ 

ὑ ψῖπι ἥύδτα Ἡδθϑὲ διτυχῖ, ΘΓ 60 
ποσσὶ, πδυγρᾶσθ ἀθ δο χιοά 
ΠΥ γοϊοοῖ, υἱ ἔδοϊξ οεἶδηλ :η- 
ἔτα 8. α. ἴῃ 169,9 ἢ μέλλων δι 
εὐχῆς τεύξεσθαι: αυοὰ ἴμ μο- 
τίου ]18 ργαθιμοηοη δ ΟΙΑΥΤΙδ 

᾿ς φδδ6 Ὥθα ΟΠ δϑηῖε, 

Σ Ἐβὲ ᾿ηδοϊθηῖυβ αὐυϊὰ ἴῃ 
Ῥοδῖῖι τηδχίπθ δυ͵8 ἤδη, 
ποά ἔθοϊξ υξ 50] Θηῖραηι οἰζδπι 

βιρηϊδοδί:ξοηθαι οἹῖπι οἱ ἰτὶ- 
Βιιούθ: ὥσὰησ πο ἀδ ϊο 
ᾳυΐηῃ 114 1η161Π5θηάυπι 818 ἃ 
81 δογιρίυπι 6686 Πὶς χυϊάθῃι 
ἦα: πολλοὺς ἔχοιμεν ὧν εἰπεῖν 
γεγονότας ἤδη». οἵ --- ἐπιθυμή- 
σαντὸς -- -α ἀφῃρέθησαν: οἱ 
οἰ τ ΥὙΔΈΉΟΏΘ Οἴτδπι τθοχ ἀ, 
οἱ 8, 8, 

8 ΟἹ. γαῖ. ἴδω. πράξαντες, 
φυρὰ δαορίανϊε ΒΘ.: 6β0 1]- 
Ἰυὰ δπ ἄν ἷς οἰᾶσθ ροβδθ 
ὯΩΒ μυῖα. ὃ. ᾿ . μαῖμπι δὲ Σρηοσδηῖδθ 

, 4 Ηϊοπιογῖοᾶ Ἰοοιυϊΐο, 1]. 8, 
803: Χϑιζά τε καὶ πρώϊξ. Ν 

“ ἐς Αὐλίδα νῆες ᾿Αχαιῶν ᾿Ἡγερό- 
ϑοντο. Αἰτοἱ χϑὲς καὶ πρώην.. 
δυγρδηὶ δυΐθην εἶθ χΘ οὐ] 
ΤΘΟΘῺΒ ΠΙΘΙΏΟΥΙΔ Θδῖ. 815 8 
Οοερῖα Ρ. 470. ἀἅ. ἀθ θοάοπι 
Ατγοδοῖδο Ῥ6Ὶ 80] θγᾶ σΘρΏϊ1Πλ 
δάἀερίῖο, τὸ ἐχϑὲς καὶ πρώην 
γεγονότα. ες 

5. Αγόμοΐδυδ δρυιὰ χυθηι ἔθ 
εταϊϊοϑιιβ ῬΙαῖο ἰθϑῖθ ΑἸ86- 
7860 11, 24.. οσοϊδιβ δὲ ἃ 
δι)δϑῖο.. συΐ δρυὰ Αθ]ϊδηυτ 
χυϊξάθπι Υ. Η. 8. 9. [οἵ ἂρ. Ρ]υ- 
ἴἀγοδυπι ἴῃ Απιδῖργιο Ῥ. 768.1 
νοοϑῖις Ογαέσμαδ, ἃρυὰ ]ο- ' 
ἄογιπι ϑῖο, νϑσοὸ 14, 37. οἱ π᾿ 
Μδῃ. Μοβοβορυὶϊ: νη: Ευτρ. 
Φ: 53. δα. [}ω21ῃ8.) Οναξενμς, 

τδάϊε δυΐθπι ιοάοσιβ α4υ- 
ἄδην, ἐπιρσυἀθηῖοσ ἢ νϑηᾶ- 
ἤοῃθ δ διιᾶ810 ᾿ηιθγἔθοϊιηι 
6886, Ῥοδὲ Θυμηα:10 ΓΘΡΏΔ88Θ 
Ονσϑδῖθαι ἤἸδιι. 8968 Ατιϑῖο- 
1011 (ΡΟΙΣτ, 4. 10. ἙἘά. ϑομηοιά, 
δ. 8, 11.) τιδῖος δίθβ. βαθθῃ- 
ἀκα, αυϊ Οναξαδιεπι (δὶς ϑηΐπὶ 
ΔῸ το ποπιϊηδῖιγ) ἀζοῖῖ σΟοῚ» 
Ἰυγᾶ886 ἴῃ διηδὶοσῖβ οδρυὶ τηᾶἃ 
οὐπιὶ ΗΘΙ]]δηοοταῖθΌ ΟΟΤΊΣ, 

Τηαϊοτιὶε Ατομοΐδυς ΟἹ, 95,1. 
οδὲ τοογζΐθι ϑοοσδῖϊδ, ΑἸοϊ- 
δ λᾶο Ἶδιι ΤΥ δηῶοϑθ δηῖδᾶ 
ΔΩΟ δοίδιΐβ οἰγοϊῖϊος αυδάγδυ 
Βοδίπιο ταογῖο, απ θη ἰδπιθ 
Θἰΐδιυ ἴω Βοσ ἀϊδίορο ἴμνε- 
Ὧθπι δάπιοάδυμα ΠηρῚ δδῖϊς ἂρ- 
Ῥαᾶγοῖ. Νϑαιθ δηΐτὶ ΔδΟῆἕο- 
ἩΪδΙΏΟΒ. ἰῃ δοσιριοηΐθυ8 ΠοΟ 
δοῶυβ8 σχϑξιριθῦδηϊ σνϑῖθγθϑ. 

. Ουδηχυδπι πὰς αατϊάθπι Ὡ1- 
1 Ῥοίτυϑ 

80. ρ- 
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τύραννον τὰ παιδικὰ, ἐραοϑέντα τῆς τυραννίδος. οὐδὲν. ἦ-- 
, ον ἤπερ ἐχεῖφος "τῶν παιδικῶν, ἀπέκτεινε τὸν ἐραρὴν, ὡς 
᾿τύραννός φε καὶ εὐδαίμων ἀνὴρ ἐσόμενος, κατροχὼν δὲ τρεῖ 
ἢ τέτταρας ἡμέρας τὴν τυραχνίδα,. πάλιν. αὐτὸς ἐπιβουλε. 

ἃ, ϑεὶς ὑφ᾽ ἑτέρων τινῶν ἐτελεύτησεν. ὁρᾷς ἃ καἱ τῶν ἡμετέ: 
ων πολιτῶν" ταῦτα γὰρ οὐκ. ἄλλῳν ἀκηκόαμεν, ἀλλ᾽ αὐ- 
τοὶ παρόντες. οἴδαμεν " “ ὅσοι ρροτηγίας ἐπιϑυμήσαντις ἤδημ 
καὺ τυχόντες αὐτῆς, οἷ μὲν ἔτι καὶ νῦν φυγάδες τῆσδε τῆ; 

6. πόλεαίς εἰσιν, οὗ δὲ τὸν βίον ἐτελεύτησαν" οἱ δὲ ἄριςᾳ δο- 
κοῦντες αὐτῶν πράττειν, διὰ πολλῶν κινδύνων ἐλθόντες κα 
φύβων, οὐ μόνον ἐν ταύτῃ τῇ φρατηγίᾳ, ἀλλ᾽ ἐπεὶ εἰς τὴν 
ἑαυτῶν κὰἀτηλϑον, ὑπὸ τῶν συκοφαντῶν “πολιορκούμενοι πο- 
λιορκίαν. οὐδὲν ἐλάττω τῆς ὑπὸ τῶν πολεμίων διετέλεσαν' 
ὥστε ἐνίους αὐτῶν. εὔχεσθαι ἀςρατηγήτους 7. εἶναι μᾶλλο 

8 ἢ ἐςρατηγηκέναι. εἰ μὲν οὖν ἤααν οἱ κίνδυνοί τε καὶ πίνω 
φέροντες εἰς ὠφέλειαν, εἶχεν ἃ ἄν τινα λόγον" νῦν δὲ καὶ ποῖὺ 

τοὐναντίον. εὑρήσεις δὲ καὶ περὶ τέκγων τὸν αὐτὸν τρύπον, 
᾿ εὐξαμένους τινὰς ἤδη γενέσθαι, καὶ γενομένων εἰς ξυμφορύς 
Ὁ.τε καὶ λύπας τὰς μεγίφας κακαςάγτας. οὗ μὲν γὰρ, μοῦ: 

ρῶν διὰ τέλους ὦ ὄντων τῶν τέκνων, ὅλον. τὸν βίον λυπούμε: 

γοι διήγαγον" τοὺς δὲ, χρηςῶν μὲν γενομένων, σὑμφοραῖς ὲ 
χρησαμένων, στε ςερηϑῆναι, καὶ τούτους οὐδὲν εἰς ἐλάττο- 
γας δυστυχίας καϑεξηκότας ἢ ἤπερ ἐχείνους, καὶ βουλομένον; 

ας. ἂν ἀγέννητα ' μᾶλλον εἶναι ἢ γενέσθαι. ἀλλ᾽ ὅμως, τούτων 
τε καὶ ἑτέρων πολλῶν ὁμοιοτρόπων τούτοις οὕτω σφόδρ 
χαταδήλων ὄ ὄντων, σπάνιον εὑρεῖν ὅστις ἄν ἢ διδομένων ἀπὸ 
σχοιῖο, ἢ μέλλων δι᾽ εὐχῆς τεύξεσθαι παύσαιτ᾽ ἄν εὐχόμενος 

ἁ, οἱ δὲ πολλοὶ οὔτε ἂν τυραννίδος διδομένης ἀπόσχριντ᾽ ἄη 
οὔτε ςρατηγίας, οὐδ᾽ ἑτέρων πολλῶν, ἃ παρόντα βλάπιο 
μᾶλλον ἢ ὠφελεῖ: ἀλλὰ κἂν εὔϑαιντ᾽ ἂν γενέσθαι, εἴ τῷ ἡ 
παρόντα τυγχάνει. ὀλίγον δὲ ἐπισχόντες ἐνίοτε παλινῳδοῦσιν 

βοτὶριίοχίβ δοιδῖθ δ [18 ἔθπι- τήγησαν, αἱ ἀοοθι οοἸ]αιῖο τὸν 
Ῥογῖδυδ σθαι ἰτλθυθηάυπι . ἀγεγνήτρων. δ 866. 
6860 σρῃβοῖ δ. δ] θιθεπιδομθε. ᾿ 

4 816 οριϊπϊ: ᾳψοά οὐκ 
, ΤΟ 6 Νοῖα οἴδαμεν. 'π μος ρο- δι:διΠρδυπλο ργαθέθγο να] ραῖο 

εἰδδῖπιμπι δοερίοσθ μῖο οἱ 5.13. ᾿ ἀγένητα: νὶὰ. ϑομδοίδγ, ὃ 
Οὐ, Θεδπηην. περὶ. δ. 109, 4. ΑΡΟΙΪ], Ἀμποά, 11. Ρ. 119." ἊΝ 

β ἰμάτϊοθ χίγνεσθαι. -- " 
Τ᾽ Αςρατήγητοιδρτοῖα δηδϊορὶδ, Ῥεοχάπαβ (ο, ἃἀ,.) οἰρδθενθίυ 

. ἢὼ6 1, ϑυπῖ αὐλ μηαυδ; ἐςξρα- 1ιθγαῖΐο ρμᾶγουϊδθ ἄν. ὁ δίς 

᾿ 
, ἫΝ - 
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ἀνευχόμενοι ἅττ᾽ ἂν τραρῶτον εὔξωνται. ἐγώ. μὲν. οὖν ἀπο- 6. 
οὦ μὴ ὡς ἀληθῶς 'μάτην ϑεοὺς ἄνθρωποι αἰτιῶγται, ἐξ 
ἀκείρων φάμενοι κακά σφισιν εἶμαι" οὗ δὲ "αἱ αὐτοὶ δφῃσιν 
εἴτε ἀτασθαλίαισιν, εἴτε ἀφροσύναισιν 3 3 χρὴ εἰπεῖν, ὑπὲρ 'μά- 
θοὸν "ἄλγε" ἔχουσι 5. χιψδυνεύει γοῦν, ἀ Ηλκιβιάδη, φρόνι- 9 

ν μός. τις. εἶναι ἐκεῖνος ὁ ποιητὴς, ὃς δοκεῖ" μοι φίλοις ἀνοή- 
τοις τισὶ χρησάμενος ̓  ὁρῶν αὐτοὺς καὶ πράττοντας καὶ εὐὖ-. 
χομένους ἅπερ οὐ βέλτιον ἣν, ἐκείνοις δὲ ἐδόκει, κοινῇ ὑπὲρ 
ἁπάντων αὐτῶν εὐχὴν ποιήσασϑαι. λέγει δέ πως ὠδὲ- Ζεῦ Ὁ. 

43 βασιλεῦ, τὰ μὲν ἐσθλὰ, φησὶ; «καὶ εὐχομένοις καὶ ἀνεύκτοις 
Ἄμμι δίδου, τὰ δὲ δεινὰ καὶ εὐχομένοις ἀπαλέξειν κελεύει 5. 
ἐμοὶ μὲν οὖν καλῶς δοκεῖ καὶ ἀσφαλῶς λέγειν ὁ ποιητή" - 
σὺ δ᾽, εἴ ξι ἐν νῷ ἔχεις πρὸς ταῦτα, μὴ σιώπα. “11. Χα--. 
λεπὸν, ὦ ὦ Σώκρατες, ἐξὶν. ἀντιλέγειν πρὸς τὰ καλῶς εἶρη- ᾿ 

μένα. ἐχεῖνγο δ᾽ οὖν ἐννοῶ, ὅσων κακῶν αἰτία κ᾿ ἄγνοια τοῖς 

ἀνθρώποις ὁπόϑ᾽ », ὡς δοικε ἢ λελήϑαμεν' ἡμᾶς. αὐτοὺς διὰ 
ταύτην καὶ πράττοντες καὶ τόγε ἔσχατον εὐχόμενοι ἡμῖν. αὐ- 
τοῖς τὰ κάκιςα" ὅπερ οὖν οὐδεὶς ἄν οἰηϑείη " .. ἀλλὰ τοῦτό 
γε πᾶς ἄν οἴοιτο ᾿ἱχανὸς εἶναι, αὐτὸς αὑτῷ τὰ βέλτιςα εὔ- 
ξασθαι, ἀλλ᾽ οὐ τὰ κάκια. τοῦτο μὲν γὰρ ὡς ἀληϑῶς κα- 
τάρᾳ τινὸ, ἀλλ᾽ οὐκ εὐχῇ, ὅμοιον ἂν εἴη. ΣΩ, Αλλ᾽ ἴσως, ἃ. 
ὡ βῶκιςε, φαίη ἂν τις ἀνὴρ. ὃς ἐμοῦ τε καὶ σοῦ δοφώτερος 

ὧν τυγχάνοι ὅ, οὐκ ὀρϑῶς ἡμᾶς λέγειν, οὕτως εἰχῆ ψέγον- " 

} 

5΄ Βῖο ἐγθθ ορίπι, γαωΐρο 
-αἱς. | 

8. Ὀά. α, 32. υδὲὶ Τυρρίῖοτ: 

Ἂ πόποι, οἷον δή γυ ϑεοὺς 
βροτοὶ αἰτιόωνται- 

ἜΣ ἡμέων γάρ φασι καϊκ᾽ 
εναν οἱ δὲ καὶ αὐτοὶ 

Ἴος ἀπαλέξειν» ἰδπχυδῆν ἰρδβῖιι8 
Ῥοθῖδθ ργοίϊυ]δγιῖ; οἵδ πλδίυϊ 
τάθις βουιοηΐ βιό Σ]υὰ ἐπῖθ- 

Ἴχθεθ Ορϑ ὑϑΊΌ: κελεύει. ---- ὨΘ ́ 
νοοϑ δεινά μος βϑῆδιὶ ἴῃ ἢθ- 
Τοϊὲο νϑυβὶ πϑυγρᾶία ἀμ θ1ῖαγθ 
ΠιΘ ἀϊχὶ 1 1.6Χ}]}. 1, 32. 5. οὲ 
ἴω ποῖᾶ βυιδρίοδίυδ δὺπι Ἰδι 

Σφῆσιν. ἀτασϑαλίῃσιν ὑπὲρ 
μόρον ἄλγε" ἔχουσιν, 

. 3 Τιδσαπίωτ. Ἧι ἄπο νϑεβι8 ἢ 
Απιμοῖορ. Ον. (Βειιποῖς, ᾿Αδεσπ. 
ἀδ6) οὐπὶ μδο ναγιθίδιθ, τὰ δὲ 
λυγρὰ καὶ εὐχομένων͵ ἀπερύκοις. 
Τὴ υἱγᾶαυθ δοιρἕμζα Ἀγδ6]8- 
ἴδ νϊἀ8685 ΟΡ. πιϑῖγιοδδ σΔΈο- 
68 (ν14, ετγηι. Ὀ θεῖ, Νεῖν. 
Ρ- 350.) Ἱπιροταῖῖνο ἅπι δ ργᾶ- 
νοχθπι ν6] Ορίδιϊν!: νεῖ ἴπῆ- 
Ἰνὶ ἔογπιᾶπι. ἹΧΣ ϑηΐπι 
ἀυρπο ᾳυΐϊη Ἰοβίος ΒΟΣΙΡΙΟΣ 

᾿ 

βεπάυπι δῖο ξοχβιῖδιη 6580 δει- 
λά: ᾳυδῆιλ διιβριο θη ἴδι.- 
ἴωπι Ὡοη σομῇἢγπιδῖδπι ἤθη Ο 
Ἰηνθηῖϊο ἃ οοἥά, ορί. αυδ 1Ώ- 
ἔτα 8. 18.υ υδὴ πᾶθο νεγβθᾶ σθ- 
ρθέυπίις, δὰ ἐαμέρθας δῆλα. 

δ ει, π΄, οὗν. Ῥαδυῖτουϊα 
ἂν αἀαὶῖϊα 6 Ὀειβοῖδὴο ἔοοιΣ 
Ἰδυάδηῖθ Ρ. 1148. θ᾽ άθαι πτὸΣ 
δαάϊεις καί δηῖθ κατοῖρα. 

6 Τὰ ἄυηο δαϊυν δϑιθρδηῖ 
πιοτϊτι Ῥέο νυ], τυχχάνει, 

ΝΞ 1: Πρ. 
«-" 

΄ 
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τας ἄγνοιαν, εἴ γε μὴ προσθϑείημεν τὴν ἔξιν ὧν τε ἄγνοιαν, 
καὶ ἔξιν οἷς, καὶ ἔχουσί πως ἀγάϑὸν, ὥσπερ ἐκείνοις κακόν. 
“4.1. Πῶς λέγεις; ἔξι γὰρ ὁτιοῦν πρᾶγμα ὁτῳδὴ ὑπωσοῦν 
ἔχοντι ἄμεινον ἀγνοεῖν ἢ γιχνώσκειν; ΣΏΩ. ᾿Ἔμοιγε δοχᾶ, 

10 σοὶ δ᾽ οὔ; .4.4.. Οὐ μέντοι 'μὰ Δία. Σ.Ώ. ᾿4λλὰ μὴν οὐδ᾽ 

ἐχεῖνό σου καταγνώσομαι, ἐθέλειν ἂν σε πρὸς τὴν ἑαυτοῦ ' 
μητέρα διαπεπρᾶχϑαι, ἅπερ ᾿Ορέξην φασὶ καὶ τὸν "Δλκμοί- 
να, καὶ. εἰ δή τινες ἄλλοι ἐκείνοις τυγχάνουσι ταυτὰ διω- 

πεπραγμένοι. «4(ΧΛ. Εὐφήμει πρὸς Διὸς, ὦ Σώκρατες. ΣΙ. 
Ῥ. Οὔτοι τὸν λέγοντα, ὦ ᾿Δλκιβιάδη, ὡς οὐκ ἄν ἐθέλοις σοι 

ταῦτα πεπρᾶχϑαι, εὐφημεῖν δεῖ σε «κελεύειν, ἀλλὰ μᾶλλον 
πολὺ εἴ τις τὰ ἐναντία λέγοι. ἐπειδὴ. 5 οὕτω σοι δοκεῖ σφ: 
δρα δεινὸν εἶναι τὸ πρᾶγμα, ὥστ᾽ οὐδὲ ῥητέον εἶναι οὗτω; 
εἰκῆ, δοκεῖς ὃ δ᾽ ἂν τὸν ᾿Ορέφην, εἶ ἐτύγχανε φρόνιμος ὧν 
καὶ εἰδὼς ὅτι βέλτιςον ἦν αὐτῷ πράττειν, τολμῆσαι ἄγ τὦ 

ο. τούτων διαπράξασθαι; 4.4. Οὐ δῆτα. Σ.Ώ. Οὐδέ γε ἀλ- 

λον οἶμαι οὐδένα. ..4.4. Οὐ μέντοι. ΣΏ. Κακὸν ἀρα, ὦ 
ἔοικεν, ἐςὶν ἡ τοῦ βελτίξου ἄγνοια καὶ τὸ ἀγνοεῖν τὸ βᾶτι- 
ζοὸν ". ΑΑ. "Ἔμοιγε δοκεῖ. ΣΩ. Οὐκοῦν καὶ ἐκείνῳ πὶ 

ἀ, τοῖς ἄλλοις ἅπασι; .4.4(. Φημί. ΣΏΩ. Ἔτι τοίνυν καὶ τόδ 
ἐπισκεψώμεθα. εἴ σοι αὐτίκα μάλα παραςαίη, οἱηϑέντι βῶν 
τιον εἶναι, Περικλέα, τὸν σεαυτοῦ ἐπίτροπόν τε καὶ φίλοη 

«- 

1. Βθ. εχ 8010 Ῥαγῖβ, Ε σθοςὀ σιίζχυθ βέποϊϊ, σονϑγα ἀϊοῖϊ 80: 
Ῥοδυϊξ σαυτοῦ. αυοὰ ἴῃ τΘ6 ᾿ογδῖθβ, δὶ ροδῖ ἐπειδή ἰῃ56ὴηι 
ποπάμπι δ8118΄ Θχρίοσαϊδ: [8-ὀ ᾿ δές ΝΙΒΙΙοπιδηι8 διΐθηὶ 56. 
οἴυηι ὩΟΠ10πι. Ὑ1ά. πᾶ, πὰ. νδηάππὶ θϑὶ δἰΐθγιισι αυοσυθ 
ἑαυτοῦ. δέ ἴῃ δἀροάοϑβὶ, χυοπῖδπι ἀϊι8 

μᾶθ Ῥχοροβίισομθδ δχίγα ὨΓῸ- 
5 (ὐπὶ νοοθαὶ ἐπειδή τι}11}1Δ ἰᾶ86085 Θὲ δροάοβθοβ ξουπιδπι 

11 οσουιποῖίο ἰι:ς σοηλθίτ, ορροκῖϊδθ δἰ; δις, Υἱά. ἔσο, 
ΟΠ] οἰ οσδομοσῦ δἴασυθ Βοἷ- οἢ ̓υοταοβῖι. Μ|Εά, 
Κοτ, οπιηΐϊα ἢδθο, ἐπειδὴ --- -- ; 
εἰκῆ, δυρουϊοῦρυδ δάμυς οοη- δ Μρηάρδθ νιρο δοκχῆς. 
υδηῖ, ΝΙΑ]6: οἴϊαπι ἢ ἢος Ψ]4, δὰ ΑἹοδ. 1, 4. ἢ. 2. Ῥατι 
βοχιρίογσθ, Νδι ργζοσδι9 ἀσύ- ου]ά ἄν ροτίϊηοι δὰ 1ωβηπίνυπι 
φατον δδὶ ἀλοθγθ, θἵπι, οὐδ ὀσ τολμῆσαι, υτΙ οὐ ἐπϊθοηθοϊμ 
π6 Ῥγοπισξέατιάαπι φωΐάίσπε δϑιπιοῦθηι χορϑίϊα οβῖ. 
Ὦος νιἀοδῖας, ἔογγο' ἄθθοσο δὲ ἘΝ 
1 ἀτϊοδῖ, 86 ἄος μεοΐμ46᾽ τιοῖ- 4 Ταυϊτοϊορῖδ, ου͵υδ Ῥοβίθ' 

᾿ἔε. Οοηῖτδ 6} ν6] ποραηπάσο υἱοῦ Ῥᾶγβ βοβοΐο ποῦ 4: 
ος ἀθ 86 ῬγΟΏΌΠΗΔΥΙ νοὶδῖ, ἀ6πὶ δθεῖπι8, ποῦ ἰδπιθῃ 
18 ΥὙϑοῖθ ΟΘΏΒΘΙΟΣ ἴσοσθ, ὩἢὩΘ άθο ὄχριυηρθηάδ, ουπὶ 1ρε 
Ῥιοηυη δηάυπι αὐλάθπι 6850 δοχίρίοσθς δυΆ ἑηϊθγάυπι νοιρᾶ 
ἔϑιιθγθ, Αἰχψυΐ δου, συοὰ 8.0- δῖ Θσχρ]οθαῖ, , 
Ἰυπι τϑοῖθ ἑἔμοθᾶάθεθ Εϊοϊηυϑ ͵ ᾿ ὁ τα 

- 
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δον ἐεὶ δ, βουλόμενον ἀποκτεῖναι αὐτὸν ἐκεῖνον, ἄλλον δὲ 
μηδένα". οὗ δὲ φαῖεν, ἔνδον εἶναι" καὶ οὐ λέγω ἐϑέλειν ἄν 11 
σε τούτων τι πράττειν" ἀλλ᾽ εἶ, οἶμαι, δόξειέ " σοι, ὅπερ 

. οὐδὲν κωλύει δήπου τῷ γε ἀγνοοῦντι τὸ βέλτιξον παραςῆ- 
ψαΐ ποτὲ δόξαν, ὥστε οἰηθῆναι καὶ τὸ κάκιστόν ποτε βέλτι- 
φον εἶναι" ἢ οὐκ ἂν δοκεῖ σοι “;΄ (44. Πάνυ μὲν οὖν. 
.“ΣΩ. Εἰ οὖν παρελθὼν εἴσω, καὶ ἰδὼν αὐτὸν ἐκεῖνον, ἀγνο-- Ὁ. ᾿ 
»'σαις τε καὶ οἰηϑείης ἄν ὅ ἄλλον εἶναί τινα, ἂρ᾽ ἔτε ἄν 
αὐτὸν τολμήσαις ἀποκτεῖναι; .4.Α, Οὐ μὰ τὸν 4[᾽, οὐκ 
ἄν μοι δοκῶ ". ΣιΏ. Οὐ γὰρ δήπου τὸν ἐντυχόντα ἀλλ᾽ 
αὐτὸν ἐκεῖνον ὃν ἠβούλου 5. ἢ γάρ; .4.4. Ναί. ΣΩ. Οὐκ- 

5 Ἰυηρο Περικλέα εἰπεῖν εἶ 
ἔνδον ἐςὶ Ῥτο εἰπεῖν ἢ. 6. ἐρέ- 
σθαι, εἰ ἔνδόν ἐςὶ Περικλῆς. 
6 αυδ οἴσυοϊζωτα νὰ, ΟΥ̓δΔηηπι. 
8. 151. (138.) 1, 6. Ηἰϊς δυ- 
ἴθ, τ Ὀθὴ6 τοποὲ δισγυνίιδ, 
γδϑὶαῖδ δὲ ἤδθο βδέσυοΐωυσα:. 

τάϑο υἱ δοουδδίϊνιιβ Ζεσικλέα 
᾿οὐπλ Ῥοπάθσθ ρυδϑιτ! ρμοθ- 
8δϑῖ, οὐαῖ ἢ. δηΐπιο Βδρρεϑὲ 
δοοΐδῖθβ ἀΐσθσθ, Περικλέα τὸν 
σεαυτοῦ ἐπίτροπον ἀἁἀποκτεῖ- 
ναι. --- Μοχ ροβῖ νοεδδ ἔνδον 
εἶναι ἀρτυπιρίζυΣ δϑῦπιο, οἵ 
Ῥλυϊο, ̓ πξθγιδ σϑδαπλτωγ νοῦ- 

15. Ἐν ον. ᾿ 

1 ΤῊΡΒΥΣ ΟἸ68 δόξει: οἷ δι:- 
τὰ αχυϊάθηι δά Α]ο. 1. 26. ἀ. 

υἵπτυι 1 ΠΥρΟΙΝ δὲ ἐπ608- 
πα, σμοπῖδπι τὰ φιοᾶ 1Ρὲ ἃ 
ϑοογδίθ ροῃθθδῖιν οχ 118 ϑζδῖ 
«πι86 ἤθει β8ο]θηῖ. ψοϑγυηι 1ἢ 
181} αυδίοπι πῖος Βαρϑμβ ἢ- 
σιϊοιθ' διιϊττΣ ᾿παϊοδῖῖνι Δ0- 
Βοσι Ὀ]ΔῺΘ δὲ ᾿ωυγηδηνῖι 
ἔοτοι, Ἰίδατῖιθ βοτἰ ρβὲ πηι δόξειε, 
τὸ Ῥᾶ}}]ο0 δηΐθ εἰ σοὶ --- παᾶ-- 
ραςαΐη. --- Ἰῃ 8664. δυΐθιπι 658 
Απδοο]ῖμα πδῖδ Ἐρθχαραβὶ. 
Νίπι ἀϊεθγθ νοϊοβαδῖ εἰ δόξειέ 
σοι, ὅπερ οὐδὲν κωλύει (85. δοκεῖν) 
τῷ γε ἀγνοοῦντι τὸ β.. ἴἰυπὰ δά 
ΘΧΡΙΣοΑἸ ΟΠ Θἤλ ὈΓΟΠΟΙΏΣΙΣΒ ὅ-- 
περ.» δα ]ϊοῖϊ οο παραςῆναί 
ποτε δόξαν εἴς. ῬΪλτιιθ τυ 1 
Μϑηο. 18. Δὰ Ῥγοβθοιλθῃ τοι- 

, οὔτόν τι δά άἀϊτιὲ ῬΘΣ ΘρΟΧΘρθ- 
δβἷῃ ναρχᾷν. Ἰἴὰ υἱ 60) χη 50 0 
Ῥοβδὶβ νϑύρυπι παραςῆναε ἃ 
δ Ροεϊουίθιδ, οἱ 1δῖΣπθ νογῖθεθ 
δαάάϊο γεν γτη. 

8 4Ζοκεῖ οαἀϊῖυπι 6 1188, ῬτΟ 
νυ]. δοκῇ. Ἰηδηϊένυθ δὰ 
4υεπὰ δρθοῖδὲ ρδεϊϊοι]α ἂν (ν. 
Δα Α]-ς.1. Δ. π, 2.) 9 Ῥγοχίηινδ 
Βλο τγϑροϊομιυ8 6δϑῖ, οἑηθῆναι. 

8. 0]: ἢυϊα ορίδιξνο Θ ἰοῖ 
, Δ118. συΐϊ ἃ οοΠ)ποἴοθ δὗ 
Ηἷς ρεπάθηϊ, δαάϊίαπι δϑϑὲ ἄν», 
οοηῖτα πιοσϑπι: ΖΌΔ.Θ ϑιγνο 
ἀοϊόμάα νάθθαῖσ Ῥδγίξζοι δα 
αυδθ ἔδλο116 δη6 δῖος δηΐῖθ ἀλ- 
λον Ἰτήθρεγθ ροΐυϊξ, δοά να, 
δά Μρη. ἦ0. ποῖ. 2. ΝΠ. 
τυσι ἔπ πος οἷηϑῆναι ἄλλον 
τινὰ εἶναι, αυοὰ ἴᾶπι ρᾶτυπι 
ΟΥΘΟΡ116 δγδῖ, πη ρυ 18 ΣΏ Ο]- 
οδηάμπι ϑγαῖ, Ῥοηὶ μος 1660,᾽ 
αυοπίδιῃ Λενὲ ἰδδθαθη ροιεῖξ. 

4 Αἀ ἀν 1η16]]. τολμῆσαι. 
δε ΟΙδσγὶς. αι. γϑη. Οοἱδὶ. 
οὐλϊτίυπϊ μᾶθ6 οὔκ ἄν μ. ὅ. 

δ Νου δΔΠΙΡΙΪ8 Δ56ΒΘΏΙΣΟΥ 
ΟΜ] ἰογιηδομοσο ὅν Ἰδμά ἀ6- 
Ἰθηῖ1: πδῖὰ τυυπι ΟΠ 18 
ἄυγαᾶ 6βϑῖ, χσυᾶπι τοδὶ νἀ6Ρᾶ- 
ἕπτ ΟἸἾπὶ γορϑίο, 4086 δ ἴθ 
ξαοϊθη δ οδὲ 6 ϑιρϑυτοσῖθιιβ δά 
114 ἐκεῖνον, 85, τολμήσαις ἂν 

ἅπο- 
͵ 

} 
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οὖν καὶ εἰ πολλάχις ἐγχειροῖς 5, αἷεὸ δὲ ἀγνοοῖς τὸν ΤΠερι- 
πλέα, ὑπότε μέλλοις τοῦτο πράττειν, οὔποτε ἄν ἐπέθοεο αὐ- 
ς.τῷ. «44. Οὐ δῆτα. ΣΩ. Τί δέ; τὸν ᾿ὈΟὈρέξφην δοκεῖς ἀν 
ποτε τῇ. μητρὺ ἐπιθέσθαι, εἴ γε ὡσαύτως ἠγνόησεν; 44. 
Οὐκ οἶμαι ἔγωγε. ΣΏ. Οὐ γὰρ δήπου οὐδ᾽ ἐχεῖνος τὴν 
προστυχοῦσαν γυναῖκα, οὐδὲ τὴν ὁτουοῦν μητέρα διετο- 

᾿ εἴτο ἀποχτεῖγαι, ἀλλὰ τὴν αὐτὸς αὑτοῦ. Α4. Ἔςιε ταῦ- 
τα. ΣΩ. ᾿Αγνοεῖν ἄρα τἄἀγε τοιαῦτα βέλτιον τοῖς οὗτω 
διακειμένοις, καὶ “τοιαύτας δόξας ἔχουσι. “4.2. «Ῥαΐνε 
ται «ΣΙΏ. Ὁρᾷς οὖν, ὅτι ἡ ἔξςξιν ὧν τε ἄγνοια, καὶ 
ἔσιν οἷς, καὶ ἔχουσί πως, ἀγαδὸν, ἀλλ᾽ οὐ κακὸν, ὥσπο 

42 ἄρτι σοι ἐδόχει; ΑΑ͂. ᾿Ἔδικεν. ΣΩ. "Ἔτι τοίνυν εἰ βοῦμ 
τὸ μετὰ τοῦτο ἐπισκοπεῖν, ἄτοπον ὄν ἴσως ἄν σοε δόξειν 

, εἶναι '. «44. Τί μάμξα, ὦ Σώχρατες; ΣΙΏ. Ὅτι, ὁ 

ες ποκτεῖναι. ᾿ Ὠ οἴη θ, πο Ὁτὶ» 
χαδυῖα 111} Ῥοϑέιῖο, ν9}10 ΑἸοὶ- 
Βίδάθηι ἱπίθγποθγεθ Ῥϑυΐοΐθηι, 
ο χοροϊοπᾶδ οζαῖ; σαιοὰ 
υδπι ἱπορίθ ἢοχοῖ δϑάτιο ἦ 
γάρ; ετἸδορείυα ΘΕδπι 1ηδογῖο 

. δήπου, ΤΙΣ ἸΠΟΏΘΥΘ Ορυδ 6δῖ: 
᾿δο φοηδηάιηπι ογᾶὲ δἱϊαυϊά 
υοά πᾶθ δεχυϊυτ. ὑΝοῦ ὁ: 
αἷπι (1116 τιϊπηῖγισι Πγροθ651) 

τὶ δοΥ8 οἶξοτγοῖ ορίσ οδγθ 
διιδΊ ΠΟΓ68.) δοὰ :ἢσμπι ᾿ρϑβίιπι 
αιυοῖΣ δΔῸ τηϊῖο νο]8508.᾿" 

6 Ορί δεῖν! τϑοθριὶ δυπξ 9 
δηδχίπιδ οοὐϊοιπι Ρδγῖθ Ὁ͵ΓῸ 
νυ] ρδι15 ἐγχειρεῖς, ἀγνοεῖς, μέλε 
λεις : οἱ Ῥ»δ}1]ο ροβὲ δοκεῖς Ῥτο 
δοκῆς: ν. δὰ ΑἸο, 1. 4, ἡ. Ζ. 

ι λδλης νυ]ραΐδτα οἵ Ρ]υτῖ- 
ταοειῖ οοὐά, κοΙιρίζδια δισ 
Ἠυσάτνπι βοόσνοὸ θαυτάθηι, αυϊὰ 
ἂθ οπιθηδαπάδ θἃ Ὥοη πὶ 
Ἰισυοίῖ. ΟΐἱρΡ6 6 ἔγιδιιδ ορῖϊ" 
τοῖο διδεῖ ἐγ οη. οὐαι Ῥδν. 
Ο (συλ 1 δος ἀϊδίορο. ἐγὶ- 
Ῥυ8 11116 ὈΪθτυπιαι!θ 86 8880- 
οἶδ άρϑηὴὶς ἄτοπον ἂν ἴσως 
ἂν σοι δόξειεν: ναὶ. ἀτ. ἂν 
ἔσως. δόξειεν: οἱ δῆς αυξάθαπι 
Ιδοιίοηθιι, βοενδῖο ἰδῆυθῃ σοί, 
δάορίανι: ΒΘΚΙΚΟΥ, Δρρσοβθᾶ- 

. ΝΙΣ δοι]οίοχαι, (ἠδ γχδϊϊοῶΣῖ 
΄ 

“᾿ ' 
δὶ δϑηδ8 ΄αυοαυ 8 Δι οπιηὶ 
Ῥδσῖοθ. δα 1 βἔδοθγοί, ΘῈ δ Ὸ Δ0- 
οοὔετοα. 89 πῶσ, αὐλδη- 
τυπινῖ ἄτοπος δθὸ βδϑηϊοηῦδ 
νἱάθεΣ ἀοθοδῖ, οὔ 5. Οπιηὶ- 
ἨΟ δοΘΏ 85 Ὀ]ΘΥΓΣ ΠΣ Π:6. ΠΟ, 
οογο, διποάμπι ἰδεθει στ ηυ} 
ἴυς ἀτοπία 1114, αὐτὸ 86)1(: 
ἴωτ, οἰσμεά να εἶπ ἐο ρτιξέξοπι 
ορεϊπιὶ ἐἶα; αὐδφρξιω «(ε. 11 

᾿ σπὶ 60 ἦδηι δἀάποῖι 5 -διῖ Αἰ- 
οἰδιδάθβ, υὐ βιρθείοσα 1}}2 
οοῃοθάδε, συοπιοᾶο σιιδόθὸ 
ἤθει ροϊοβῖ υἱ πος Ῥοξ᾿βδιπηυπὶ 
οἰϊδτιπτο ἄτοπον δὲ ν]Ἱάεη 
ἀοροδεῦ πο Ῥοβὲ 2114 “Ορᾷι 
οὖν ---. πος ἰγδηδῖῖι ἸΖτε τοί- 
ψυν ---,» Ὡ]Π11 δ υυὰ ττγοάυε 
Ῥοιϊοβῖ, αὐυδπὶ φῃοὰ ἀΐτοποι 
υἹάδηι ὍΘΙ 806, ΠΌΤΙΟ ἴδιηθη 
ΓΟΌΔΌ116 ΑἸοϊδιδάϊ νιϑεὶ ἀε- 
οἱ. Αἰἴαυθ ες ΡῬΊδηϑ ΕἸΣ 

Ὥμσ8: Ῥγαφδίζεγοα «ὦ νοΐμεΓίε, 
μοαΐ ἀείποσρε τε τεδαΐξεεντι αἰ. 

ζδγειων γιϊναδιὶϊο αἰϊςσέεε αϊ:- 
εμΐογθ, ῥογίς φῬγοδαδξεϊς εἰ 

δὲ νἱαφδέίεων. ὕπάθ Ετξοῖηο 
λδῖϊαἃ »γ»οδαδίϊο 7 Ουοὰ 51 δὲ 
ΒΘηβπι σοαρίθηάδτι Δ δῸ 
1ΏΒΘΓΙΣ ΠΣ 6660 Ρυἷ88 3 Θσο 6Δη- 
ἄθπι πϑοθδδιϊδῖθηι δϑηξῖο, δί- 
408 ΘΧοὶΔ΄᾽886 ἢϊα δ] χυτὰ 5υ- 
δρίοοσυσ. οσαπι ποὺ σιοαιιῤ 
δΦυδριοδτὶ 1τσοῖ, λαϊαρτίοτο Ἱ- 

᾿ 1 



' 
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ὅτος ἐκεῖν, κινδυνεύεὶ τό γε τῶν ἄλλων ἐπισημῶν κτῆμα, 
ὧν τις ὄνεῃ τοῦ βθπίξου κεκτημένος ἦ, ὀλιγάκις μὲν ὠφε- 
εἶν, βλάπτειν. δὲ τὰ πλείω. τὸν ἔχοντα αὐτά “. σκόπει δὲ "Ὁ. 
ὅδε. ἀρ᾽ οὐκ ἀγαγκαῖόν σοὶ δοβεῖ εἶναι, ὅταν τι μέλλωμεν 
ἰγσοι πράττειν ἢ λέγειν, οἰηϑῆναι δεῖν ὁ πρῶτον ἡμᾶς εἰδέ- 
αι, ἢ τῷ ὄγτι εἰδέναι, τοῦτο ὃ ἄν προχειροτέρως μέλλωμεν 
λέγειν ἢ ἢ πράττειν; .1.4.. "Ἔμοιγε δοκεῖ... ΣΏ, Οὐκοῦν οἷς. 
ῥἥτορες αὐτίκα, ἤτοι εἰδότες ξυμβουλεύειν, ἢ οἰηϑέντες εἰδέ- 
"αν; ξυμβουλεύουσιν ἡμῖν. ἑκάξοτε » οὗ μὲν περὶ πολέμου τὲ 
ιαὺ εἰρήνης, οὗ δὲ περὶ τειχῶν οἰκοδομίας ἢ ἢ λιμένων καξα- 
γκευῆς. ᾿ἑγὶ δὲ λόγῳ, ὅσα δήποτε ἡ πόλις πράττει πρὸς ἂλ- 
νην πόλιν, .ἢ αὐτὴ καϑ᾽ αὑτὴν,. ἀπὸ τῆς τῶν δητόρων ξυμ- 
βουλῆς ἅπαντα γίγνεται; .4.4. ᾿,“1ληϑῆ λέγεις. ΣΩ. Ὅρα ἃ. 
τοίνυν καὶ τὰ ἐπὶ τούτοις, ἄν δυνηϑῶ ". "καλεῖς γὰρ δή- 
που φρονίμους τε καὶ ἄφρονας; ; «4.41. Ἔγωγε. Σ,Ώ. Οὐχ. ' 
οὖν τοὺς μὲν πολλοὺς ἄφρονας, τοὺς δ᾽ ὀλίγους φρονίμους; 

414. Οὕτως. ΣΏΩ. 'Οὐκοῦν πρός τι ἀποβλέπων, ἀμφοτέ- 
ρους; “4, Ναί. ΣΏ. ἾΑρ᾽. οὖν τὸν τοιοῦτον, ξυμβουλεύ-. 43 
εν εἰδότα, χωρὶς τοῦ πότερον βέλτιον καὶ ὅτε βέλτιον ', 
φρόνιμον καλεῖς; 44. Οὐ δῆτα. ᾿ ΣΩ. Οὐδὲ γε, οἶμαι, .ς 
ὅστις τὸ πολεμεῖν αὐτὸ οἶϑε, χωρὶς. τοῦ ὁπότε βἕλτιον, καὶ. 
εοσοῦτον χρόνον ὅσον βθπιον. ἡ ἡ. γάρ; . Ναί. ΣΩ. 
Οὐκοῦν οὐδὲ εἴτις τινὰ ἀποκτιννύναι τη , ὯΝ χρήματα Ὁ. 

ἐφαιρεῖσϑαι, καὶ φυγάδα ποιεῖν τῆς πατρίδος, χωρὶς τοῦ. 

πὸ ἰόχῆι πδὰπὶ 6886, ἴθ αυοὸ . . ΒΙδπάϊοσθπι δ μἱδϑσθ πιθαϊοῖ- 
ποεῖ, φμοά δΡ Ιδδί πλλιπλ 5141}1.- πᾶπι ἰιοϑῖ, δοιῖδθ -- τούτοις. 
σϑιτλῖιβ ἸΏνΘΩΙ, ἴσως ὧν σέ ΑΛ." 4ν δυνηϑῶ, Σ.Ώ. Καλεῖς 
[ὦ ὃ. ε- γὰρ κ τ᾿ δ. Ἠξσδοισθ, Νοῖ 

παῖ διῖ Ἑϊοΐϊηιι8 δοα νοῦ, οὲ 
᾿υβόγὲ Ροέεσε, Μιπὶ νϊἀοἴωυς Ρτοὸ 

ὃν ῆς ΤῸ ἘΣΎ ΦΥ ἀϊοῖυπι 6680 
δυνηϑῶ Ἰη 161]. σαφῶς διηγσ 
σϑαι. 

5 δελἰείωογπι. ταοτϑῖ Ἰθρθη- 
Ἰιαπλ 6680 ἄνευ τῆς τοῦ βελτέςου, 
Ἐ ἰὼ ἤμθ δεπίθηδθ δοίσισέ- 
ἐδγ" αὐτό δ ὐκὶ αὐτά. εἶ 
ἴασχαυθ. Ὑἱά, δ. 15. ν 

ι ψυϊρο. τοιοῦτος ότυσι 
8. ΜΙ, Ιπά. Οἵ! σθαι. --- ΑΛῖΘ 

ἰηϑῆναι Ἰηδοτυηῖ ἢ οσοἀά, οπι- 
ὯΘ8 ὈΙγδϑίοσς Ο]ασκ, δι, ὕϑη. 

3 Ἑτοῖηιιδ νοτίθηδο οὐδ 
ὥ, αυοά 5δη6 δίδο δϑὲ 

» φυνηϑῷ, οταίσουθ δίϊδπιμ, 
᾿ ταθρἕισηι ἔδο116, δἱ 
πυηροράμπι, νἹΔοχὶ ροδδι. δ64 

Θ 6χΧ-΄ 

τοδί ΒΟΚΚΟ. 6 αῖ, οἱ 
γεη. 17.92γ υἕἱὐ ὁ τοιοῦτος 511 
τβείοσ. Ιιαυϊδ: ν, 8. 12. 6. 
Τυπὶι ὅτε για. 9 οἵ, ἃ πιδΏιΣ 
σϑοθηῖ, θη. Ζ' μδβϑηΐ, -ο6- 
ἴοσξ οὔ θδ ρϑγρογᾶπι ὅ.. 56:- 
8.18: γγλἴξαπι ΘΟ πι, 4180 ἤοτῖ 
Ῥοδβιιηΐ, ἔδοιθπαάϊιηι δἱξῖ, οὲ 

5. ΟἸδυκ, 
 4υδηάο.᾽ 

-- 
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ὁπότε βέλτιον καὶ ὄγτινα βέλτιον. .Α4. Οὐ μέντοι. Σῆ, 
ο. Ὅστις ἄρα τι τῶν τοιούτων οἶδεν, δὰν μὲν παρέπηται " ἡ 
οτοῦ βελτίςου ἐπιςήμη" αὕτη δ᾽ ἦν ἡ αὐτὴ δήπου ἥπερ κοὶ 

ον τἢ τοῦ ὠφελίμου" ἦ γάρ; ΑΙΑ͂. Ναί. ΣΩ. Φρόνιμόν γε" 
αὐτὸν φήσομεν, καὶ ἀποχρῶντα ξύμβουλον καὶ τῇ πόλε καὶ 
αὐτὸν αὑτῷ, τὸν δὲ μὴ ποιοῦντα τἀναντία τούτων ". ἢ 

ἃ. πῶς δοκεῖ; ..4.4. Ἐμοὶ μὲν οὕτω. ΣΏ. Τί δ᾽, εἶ τις ἵν 
πεύειν ἢ τοξεύειν οἶδεν, ἢ αὖ παλαίειν, ἢ πυκτεύειν, ἢ τ 
τῆς ἄλλης ἀγωνίας, ἢ καὶ ἄλλο τι τῶν τοιούτων ὅσα τέρη 
οἴδαμεν, τί καλεῖς ὃς ἂν εἰδῇ τὸ κατὰ ταύτην τὴν τέρη 
βῶτιον γιγνόμενον "; ἄρ᾽ οὐ τὸν κατὰ τὴν ἱππεκὴν ἧππι 

᾿ κόγ; ΑΙ. "Ἔγωγε. ΣΏ. Τὸν δέ γε, οἶμαι, κατὰ τὴν πὺ»- 
τικὴν πυκτικὸν, τὸν δὲ κατ᾽ αὐλητικὴν αὐλητικὸν, καὶ τῶλα 

, δήπου ἀνὰ λόγον τούτοις, ἢ. ἄλλως πως; «44. Οὔκ' ἀδ' 
6. οὕτω. ΣΏ. Δοκεῖ οὖν σοι ἀναγκαῖον εἶγαι, τὸν περὶ το 

τῶν τι: ἐπιτήμονα ὄντα ἄρα καὶ ἄνδρα φρόνιμον εἶναι; ἢ 
᾿ «πολλοῦ φήσομεν ἐνδεῖν; ΑΧ44. ἸΠολλοῦ μέντοι, νὴ Δία. ΣΆ. 
44 ΤἸΠοίαν οὖν οἴει πολετείαν Ἢ εἶναι τοξοτῶν τε ἀγαθῶν καὶ 

᾿ αὐλητῶν, ἔτι δὲ ἀϑλητῶν καὶ τῶν ἄλλων τεχνιτῶν, ἀγαμε 
μιγμένων δ᾽ ἐν τοιούτοις οἷς ἄρτι εἰρήκαμεν τῶν τε αὐν 
τὸ πολεμεῖν εἰδότων καὶ αὐτὸ τὸ ἀποκτιννύναι, πρὸς ὃ 
καὶ ἀνδρῶν ῥητορικῶν, πολετικὸν φύσημα φυσώντων ", ἀπάν 

᾿ 8 ΟἸαεῖς, αῖ, θη, Ῥαεῖβ. Ο᾽ 
ἀπδβογιπῖ αὐτῷ, χιοά πρὶ αυΐ- 
ἄθηι νἹάἀδίυΓ 6886 Θχ 1:ηϊθύ- 
τοϊαϊϊοηθ. ΟΕ, 15.8. Μοχ δὰ 
πυρῖ. “ἦν οἴ. ΑἹ, 1. 61. π. 6. 

8. δὲς 8011 Ρασ, Ε Ρ, οἱ ὕϑη. 
ΤΙ. ῬΙοεῖχυα, δὲ ἴῃ 16 ΟἸασῖς. 
οἱ γαῖ. δέ γε. Δ[11 δέ 80] 1. 
Ἐπ νιθ 26. δέ δβ᾽)ϑοϊιιπι δι 
ΔΌ 116 αιὰλ δροάοβιη σεάάθσγθ 
νϑ]]θηὶ 8086 Ῥτοίδϑι ; οἷπλ ἴᾶ- 
ἸΧΘᾺ δέ ροδὲ δθυπηοηθπι ᾿ηϊθοΥ- 
Τυρίμτα, ὩορΙθοῖδ Ὀγοῖδϑι 50Γ- 
ΤΙΟΏΘΙΣ δ: Ρ]ΊΟΙΘΣ σσηῖιημθέ, 

᾿Α4. ΘΟ] οἰ θγαιδοῖοσ ἀϊδβέϊ.- 
ξυοπάϊπι γμυΐαϊ, τὸν δὲ μὴν 
ποιοῦντα τἀναντία τούτων : αυοά 
ΘΓ 86 ἀυέιυπι ἀυτῖ8 δἴϊδπι 
ογθὲ 60 αιιοά ποιδῖν βῖς θϑβϑϑῖ 

ἴσοο πογυπι, ἀποχρῶντα ξυμ- 
βουλεύειν, χιδθ Ἰαῖοηλ ἧπ ἢ19 
ἀπροχρῶντα ξύμβουλον. - Φυᾶγθ 

ὩἰΠΠΙδαπι πο] ἐμ 5 νἱᾶθο 8. δὴ 
θεῖ εοπιθηδίτοι)θ τοιοῦτον. 

δ ΝΟΥ ἀϊδρ ῖοοε ξδ01}18 8πὲ 
οοἸια αἀυδθ οϑὲ 11 δ ὃ 
τις ὑππεύειν --- οἷδο ---, τί κι 

“λεῖς ὃς ἂν εἰδῇ τὸ --- βάτο! 
γιγνόμενον. Ιΐθπι ταύτην ΡΠ 
ἑκοίσην τούτων. --- ΝΟΣ ῬΓῸ ᾿ 
οὗ εσάὰ, οριϊπειῖ δέκ 1ΟἿ16 οὐ 
Τυσι ἀο ἔοσπιϊα νὰ λόγο} Υ' 
πα, ἴω λόγος. ; 

1 ΡὈίαϊο οδιρὶξ Αἰμϑηΐθη- 

δἴιπι θίωρ., πῃ 48 Βοτῦδ' 

'χμηΐ αγῖδδ. δ04 δθβαυθ 1} 
δοϊθηα ο͵μ8, αυοά 6ε 13 
χοῦ Πυιπιᾶπῖβ ΟΡρἐπι,.. 
ΤΖ4ΓΟΕΆ. 

2. 5:1. Ραγ. Ο, 6ὲ οὐπι ἰθημ 
Δοδχγαϊομθ Οἰδγῖς. γαῖ. Ὑεμ: 
ψυϊρο ὦ. πολιτικῶν πολιταῦ 

Φ' φ' 8 ἢλο 
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᾿ φῶν δὲ τούτων ὄντων ἄνευ τῆς ποῦ βελείξου ἐπιτήμης καὶ 
ἀρτοῦ εἰδότος ὁπότε βέλτιον ἑνὶ ἑκάξῳ τούτων χρῆσθαι, καὶ 
᾿ πρὸς τίγα; «ΑΑΔ. Φαύλην τινὰ ἔγωγε, ὦ Σώκρατες. ΣΏΩ.. 

Φαίης γε ἄν, οἶμαι, ὁπόταν ὁρῴης ἕνα ἕκαςον αὐτῶν φιλο- Ὁ. 
τιμούμενόν τε, καὶ νέμοντα τὸ πλεῖξον τῆς πολιτείας τούτῳ 

᾽ 

μέρος 9 Ἵν᾽ αὐτὸς αὑτοῦ τυγχάνει κράτιςος ὧν 5" λέγω δὲ ᾿ 
τὸ κατ᾽ αὐτὴν τὴν τέχνην βέλτιθον γιγνόμενον" τοῦ δὲ τῇ 

᾿ φπόλει τε καὶ αὐτὸν αὑτῷ "" βελτίξου ὄντος τὰ πολλὰ διή- 
᾿ μαρτηκότα, ἅτε, οἶμαι, ἄνευ νοῦ δόξη πεπιςευκότα. οὕτω δὲ 

5 Ηδϑθο σνϑεέδὰ δυζωρῖδ δϑιιηδ 
εχ Εὐρὶρι 8 Απῆορᾶ δὲ σιι- 
ἰθπὶ 6 δθοχποῃθ Ζϑιμὶ δα ζγᾶ» 
ἴτθπὶ Απιρδοηθπι, μὲ ἀοοθῖ 
508ο)]: δ8ῖ68 δὲ Οονβ᾽ πὶ Ῥ. 
ἀδά, 6. υδὶ ρμἱϑπῖστα δὲ Ῥο- 
διϊῖϊ Ριαῖο ἴω μυς τασάυπι : 
Συμβαίνει γὰρ τὰ τοῦ Εὐριπί- 
δου, λαμπρός τέ ἐςεν ἕκαςος ἔν 
καύτῳ χἀπὶ τοῦτ᾽ ἐπείγετριὶ, 1786- 

᾿ μέρος. Ἵν" αὐτὸς αὑτοῦ τυγχ 

---- -- 

μὼν τὸ πλεῖςον ἡἥμέρας τούτῳ 

ἂν γῃ βέλτιςος ὦν" ὅπου 
φαῦλος ἦ, ἐντοῦϑεν φεύγει ναὶ 
λοιδορεῖ τοῦτο. ἴπ αυϊρὺδ νθζ. 
δὲ5 ὭΘΧιδ ΒΘ: ΩΣ Θἱ ῬΔΣ. 
πουϊα ὅπον ἀοοῖ νἱγοδ ἀο- 
οἷοβ νοοιϊάπι ἵνα 1 ἀθσι νὰ- 
16γθ ρὲ Β. 6. ἐν ᾧ, [4 8βόε:- 

Ῥοπάυπι 6880 Ρεοϊῃἀθ τυγχά- 
ψεὲ ὍΤΟ αΨἢ.- 

ἀοτί, δὰ Ἴσσαν Αοοθαϊὲ Ατὶ- 
᾿ϑἴοϊ9165 δοβάϑιι νϑύδ8 γθδῃ 19 
οἶϑηβ Ργοῦ]θηα. 18.6.5. Ἔν οἷς 

, οἔέταε ἕχαςος «ρατις εύειν; ταῦτα 
προαιρεῖται, ὃ δ᾽ αἱρεῖται ἐπὶ 
τοῦτ᾽ ἐπείξεται, νέμων τὸ πλεῖ 
φον ἡμέρας αὐτῷ μέρος . ἵνα 
αὐτὸς α τυγχάνῃ κράτιςος 
ὧν. ἴπ. Ὡοβῖτο ἴοοο μδυ- 
10. ΔΙῖοσ δθο Σ 60: 8βι1- 
τὶ ἀοἤοχὶὲ δβοσιρίοσ ; χϑοῖθ 
δυῖθμα δὲς “υποάυ δ Ὡ085 ΒΟΥ» 
81880 τυγχάνει (αυοᾶ οἱ μαδοῖ 
(οἱ41.}) Ῥύο νὐΐρσαϊο τυγχοίν"9 
μαννα τὶ νΟΥΡα μᾶθο ἡἴω δὲ 
τὸ --- γιγνόμενον, αυδ86 ὩΟῺ Βᾶ- 
Ὀογοθηΐ σὺ ΓΣΘΟΕΟΥΥΘΏΤΟΓ, ὨΪΘῚ 
τούτῳ, ἵνα --- ἀϊοϊιπι ὁ8561 ῬτῸ 
τούτῳ, ἐν ᾧ. Τυπι Ῥὑτο κχρατι- 
ςος το αυοαυθ βοσὶρίαπι 1880 
ΟΙτπι βέλτιςος Θ Ῥχοχῖηι!8, ΟΡ Ϊ]- 

΄ 

᾿Ὶ 

ψιά. Πθι. 

ἀομ1Σ αὑτῷ, Οο 

ΠΟΥ, Δρρδιοῖ, ἨῚΔ δυΐϑάι αὖ 
τὸς αὑτοῦ βέλτιςος το ᾿ΟΟὩ« 
ξυπάρη!α ϑμωξ ουὐτὰ 60, ᾳφυοὰ 
ἀϊοογθ δοϊ θπλιδ, ,,86 ἔρϑιιη 8ι1-: 
Ῥϑτδββϑό᾽ δ᾽ αιιεπι"", αυδπάσ 
το φυράδαι ΟΡ οὐΐασᾶ, 
4086 6011, οὐγῃϊᾶ δι βογανῖῖ: 
788 ΘΏϊπι ἴρ88 οὲ ΑὐιδίοιἹἱἱβ 
γεῦρὰ ἀσοθηῖ, ἐμιθηϊνὶ ἢξο" 
Θᾶπι ἄγίθπι, 4υ 41115 ὮζΔ4Θ εθ- 
ἴοτγῖϑ, αυδτιλ ἐιλαθαΣ ΘΏΔΥΙΙΒ 
οβῖ, Θχοϑὶ τ, [πῃ ϑᾶπο ἐρίτυ ᾿ 
δοΐδι χυΐϊδαὰθ Βούμτι ΡΟ]. 
οοτ τ. ὀξοσα δυᾶ πολεεεύματα 
οἱ σχυδηθιπι ἔπ ΘΟ 6δβὲ ἰοῖδηι 
ΣΘΙΏΡ. οομβοεῖ, ΟΡδογνθαὶ 8.1. 
ἴθοπι ἐΐγοιθε, νϑσρὶδ λέγω δὲ “Ὁ 
ψιγνόμενον ρδιο ι μϑιῖοθ ἐπεοῦ- 
116 οορτμδκὶ δοοιμδδίξνοδ 61. 
ἀϑηῖοδ δὸ δρῴην. 

4 Αιάδοϊμε Πγρονθδίοη, Δός: 
συδαῖῖνο αὐτόν ρατιϊηθηὶθ δὰ 
διημαρτηκότα, ἀυθπιλ πιοῦθ δ- 
ἴϊοο Ῥγαθπ81} δουρῖοῦ γϑδροῦ"- 

ἣ . ΟΥ̓ΔΙΏΠΙ. 
ς. 54. (138) 1,1. οἱ διιρτὰ 6. 
41. 6. 001 Ῥδιῖο ἔδοϊϊιυδ αὐ: 
ἄδπι Ρδγῦ ἰδιηθῃ πο ΘΧυΡΪιπε᾿ 
ΠΑρδ8 οὐ γὰρ τὴν ὅτοιοῦν 
τέρα διενοεῖτο, ἀλλὰ τὴν ς 

οὔ" υΐς οπΐσι δ᾽ 11} 1 πλ0 Σ 
οϑὲ Βοο: διαμαρτάνει τοῦ. αὐτὸς 
αὑτῷ βελτίςου ὄντος. --- Οθὲ8. 
τυῖὰ ποῖδία ἀἰρηθσαι νἱάθιυν, 
νοσθπὶ ὄντος αυιᾶπὸ ὨΔΡϑηΐ ἦπ|ς 
Ῥεϑδδὶ οπιθθβ, 15 110 οοὐϊΐε 
ΟΣ Ὡοδίγονυ πὶ ἔνθηϊγὶ 118 
ῬδΕ οογγθοϊοηθηι ἢ ᾿ΠῸ ΟΣ 
Απροὶτοῖβ (ν). Ὁδιϑεϊ. ϑεῦτθ8 
810} δαηδι οὕτως. 

Ν 4 Βαϊ. 
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τούτων ἐχόντων, ἄρ᾽ οὐκ ἄν ὀρϑῶς λέγοιμεν, φάντες ποῖ: 
᾿ Δῆς ταραχῆς τε καὶ ἀνομίας μεςξὴν εἶναι τὴν τοιαύτην ποὶν- 
᾿φ, φείαν; .4.4. ᾿Ορθῶς μέντοι, νὴ Δία. “ΣΩ. Οὐκοῦν ἀνω)- 

καῖον ἡμῖν ἐδόχεε, οἱἰηϑῆναι δεῖν πρῶτον ἥμῶς εἰδέναι, 
ἢ τῷ ὄντι εἰδέναι τοῦτο ὃ ὧν προχείρως μέλλωμεν ἢ πρίν- 

45 τειν ἢ λέγειν; Α4. ᾿Εδόκει. ΣΩ. Οὐκοῦν, κἂν μὲν πράτῃ 
, ἅ τις οἶδεν, ἢ δοκεῖ εἰδέναι, παρέπεται δὴ τὸ ὠφελίμως κὶ 

λυσιξελούντως ἡμῶς ἕξειν καὶ τῇ πόλει καὶ αὐτὸν αὑτῷ "; 
4. Πῶς γὰρ οὔ; ΣΩ. ᾿Ἐὰν δέ γ᾽, οἶμαι, τἀγαντία τοῦ 
τῶν, οὔτε τῇ πόλει, οὔτ᾽ αὐτὸν αὑτῷ; .4.4. Οὐ αι 
ΣΩ. τί δέ; καὶ νῦν ἔτι ὡσαύτως σοι δοκεῖ, ἢ ἄλλως πων: 

»..4Α4.4 Οὔκ' ἀλλ᾽ οὕτως. ΣΩ. ᾿49᾽ οὖν ἔφησθα κεὼ 
'τοὺς μὲν πολλοὺς ἄφρονας, τοὺς δ᾽ ὀλίγους φρονίμοι; 
«4.41, Ἔγωγε. “Σ.Ώ. Οὐκοῦν. φαμὲν σπεάλμεν τοὺς πόλλοὺς ἐπ: 
᾿μαρτηκέναι τοῦ βελτίξου, ὡς τὰ πολλά γε, οἶμαι, ἄνευ νὴ 

ο. δόξη πεπιφευκότας. .4.4. Φαμὲν γάρ. Σ,Ώ. «Δυσιτιλε ἂμ 
“τοῖς πολλοῖς μήτε εἰδέναε μηδὲν, μήτε οἴεσθαι εἰδέναι, ὁπ 

Ἢ ἘΔ]εὰ δαθοὸ 6686 δὲ δῦ} 8.» 
χῖυθ ἀδπιοηδιγδῖῖβ Ὁ]Δὴ6 σ0ῃ- 
ἔγδεῖα σι Πρ ὲ δου. 8964 δά- 
δυηῖϊ πιδηϊέθεία νϑγᾶὰθ δευῖρῖιι- 
ΣΔΘ νοϑῆρλ, Αρρᾶγος ΘΠ: 
Ὀχονῖοῦ Ὠ1ο τορϑὶΐ δ᾽αιδ 6 

᾿ δυρθεϊοεῖριβ, Ηδθο δυΐθηι ΘΟ 
ζοϑευηῖ 6880 ἃ]1ὰ αυδπι 418 
ὀρυπῖην 6. 13. 0ΒῚ Τῶΐοῦ Δ]18 

ἀϊα δοογδῖθ : Ὅςις ἄρα τι τῶν 
"φοιούτων οἷδεν, ἐὰν μὲν παρέ- 

βελτίςου ἐπιςήμη " 

ΔΌΘεγαθδθ ἃ ὠφελέμου δὰ γε 
λίμως, αὐτὸ ἔκτοϊο ἀμδθυ [0 
ΟἸθ8 ΟΠιδ818 οδίθγα ἰοπεῖ 
ἦπ δἰφιθηαλ, χὰ αυϊάεαι Μ’ 
ἀεγοῖυτ, “δοηϑισι σημῖδίδ εὐ, 
Ἐτοΐῆυ Ιοσαπι νοεῖ 1 
»ΝΟΙῺΘ 8ὲ 4υ͵8 “Δ᾽ αυϊέε 
αυοά ποῖδν!ϊ δυυΐϊ π,0580 ἐπ 

τηδῖ, σαὐάϊϊε ἀμξόπι δοϊεπίαπ 
ορεϊπιὶ. εθαυϊῖας αὐ ὑπ 

πηται ἡ τοῦ δραῖ δὰ βεΐρβιεπι δὲ δά τϑπιρ. 
αὕτη δ᾽ ἣν ἡ αὐτὴ δήπου ἥπερ Ψιάθε Θιμπὶ ἄδγθ δβθηδυπι τὲ 
καὶ τοῦ ὠφελίμου" “--- ταῖῖι δὲ ἱηίθργιιπλ, 118 [Δπ|ὲ 

αὐ Ἰοσιπὴ Δ.1Ὲ0 0 αυδπὶ ἃ π΄ 
186 οδὲ οοπδίσιμἴμ8 1661668 Γ᾽’ 
ἀοδασ. ϑϑϑὰ νογίμϑ9 βἰδίυ! 

-φρόνιμόν γε αὐτὸν φήσομεν καὶ 
ἀποχρῶντα ξύμβουλον κι τ. ἃ, 
ἤδτι νοτοὸ οοὐά. ορῖ. ἔπ Ὡο- 
δῖζγο ἴοοο ρῥγο παρόπεταε Ἔχ - ΕἸἰοϊυπι αυοχυθ πταμ δια 
Ὀϑηὶ παρέπηται, Οπλ|680 δή, 1ερ᾽250 ἰοξιπ,, ομιθ. 56η|ε: 
φιοά δδ Δ υῆο οη, 3.) 66. ἴἰᾶπι σ60]]818 δι μεσ οτδι5 108 

Θχρίδνοσι. ΘΟ ]ο Θειιδ δ 
τ Δ) Οσθλ τ ΔΈ: 0} 6Πὶ τοῖν, 
ξἰθπδ ρμοδὲ παρέπηται ὑὲ ὸ 
ὠφελίμως οοτπιδῖο ροο!ῖ0, ᾿Ὰ 
ἀοεῖα ἱποῖρίε δὴ ἷϑ καὶ ἢν 

ἴογϊ58 ἀδηϊλθιβ δέ. ΗΙ6 1:ηὐὲ- 
, 0118 δϑγάιο τϑοϊδιγδηάι τ ῃξ 

γιάσίυ 1ἷδ: . 
Οὐκοῦν κἄν μὲν πρά 
τις οἶδεν ἢ δοκεῖ  δέναι, 

ἐπηται δ᾽ ἡ τοῦ ἐ- 5: αὶ 
ἐλίμον ἐπιςήμη, ὦφε-" 
μως καὶ λυσιτ 

μᾶς ἕξειν κι τ΄ λ.- 
ὕνεως ἤ- 

σιξελούντως : ηυοά ἰδπιθη ποῖς 
ὑπὸ ποπιΐῃϑ τοδὶ αυϊδεδ, 
ΠΥ Ὰ 

4 ἔοι 

ϑῖς ΔΡῬασδὲ οουΐαπι Πδγις 



- 
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γε μᾶλλὸν προϑυμήσονται πράττειν μὲν ταῦτα ἅττ᾽ ἄν εἷ- 
δῶσιν, ἢ οἱηϑῶσιν εἰδέναι, πράττοντες δὲ βλάπτεσθαι τὰ 
πλείω μᾶλλον ἢ ὠφελεῖσθαι ; «444, ᾿4ληϑέξατα λέγεις. α͵ 

ΟΣΩ, Ὁρᾷς οὖν, ὅτε γ᾽ ἔφην, κινδυνεύειν ὃ τόγε τῶν ἄλλων 
ἐπιςζημῶν κχτῆμα, ἐάν τις ἄγευ τῆς τοῦ βελτίξου ἔπι- 

ξήμης κεκτημένος ἢ, ὀλιγάκις μὲν ὠφελεῖν, βλάπτειν δὲ 
τὰ πλείω τὸν ἔχαντ᾽ αὐτὸ, ἀρ᾽ οὐχὶ τῷ ὄντι ὀρϑῶς ἔφαι-. 
νόμην λέγων; «441. Καὶ εἰ “μὴ τότε, ἀλλὰ . νῦν μοι δοκεῖ, 
ὦ Σώκρατες. ΣΙ. Δεῖ ἄρα καὶ πόλιν καὶ ψυχὴν τὴν μέλ- 16 
λουσαν ὀρϑῶς βιώσεσθαι, ταύτης τῆς ἐπιςήμης ἀνζγέχεσθαι 
ἀτεχνῶς ὥσπερ ἀσϑενοῦντα ἰατροῦ, ἤ τινος κυβερνήτου τὸν 
ἀσφαλῶς μέλλοντα πλεῖν" ὅσῳπερ " ἂν μὴ πρόξερον ἐλκου-- 

Φ Ῥαῖνα τωνοζβίοἣθ γοοιπηι, 
ιλπλ Ῥγδεϊνεσυωξ σοδά. ορ- 
ἴ1π|1.0 πραττεν μὲν ΡῬτο μὲν 
προΐξτειν, Ἰοουπὶ πο θηλθη- 
αν Β6. Απῖθᾶ θηϊαλ 1}}Σ ἐπι-- 
ϑυμήσοντιαι μὲν ταλῖθ τοϑροῦ- 
ἀορδοῖ δες πράττοντες δὲ βλά- . 
πτεσϑαι, οἰπι οροτίοτοὶ βλα- 
βήσοντα. Νυπα μου ἔρβυσι 
βλάπτεσϑαι Ῥετ οΧΥπιοζοῦ ρ8ῃ- 
ἀεὶ δὴ 1110 ἐπιϑυμήσονται. 

3 ΤΑΡτὶ οπῖπθδ χιρδυνεύει. 
Ψοει υπτ8 Ρᾶχγ. Ε βαρεῖ 9 
οοτγθοϊϊοῃθ. - 

1Ὁ 88 1η' ᾿πιροιτο μος ἴο- 
σο οἸδϊιπι πιο] 65 λδδι πᾷ δ.) 
νόθα μὴ πρότερον, Οοτηῃδεῖιιδ 
ἱ οοάϊοθ δ:ὺ ΕΗ 5δἰδίθηϊδηο 
ΠΟᾺ ΏΨΘΙ18550, δέδεπαλαῖ. 11}16 
λίδαι 8 Οὔ1156515 σα β841 6 νθῖ- 
Ὁ}8 γᾶ ΘΟ Κ51118 δᾶ 86 ἰοομηι 
οορδθδιυν ϑομηθιάθσ. Οὐδης 
καῖ οηθηι 84 πιϊηϊπλπι γϑάιχιῖ 
ἜΘΟΥ, νοερὰ ἤδθοα ἰδηΐυπι, 
ἄγεν γὰρ ταύτης, δΔηϊα 1118, ὅσω 
περ ἄν, Ῥοῃθηάοι. ᾧδπι 
ἘΓδΉδ]οοδι οι 111 εοἰἶδαι 
σοιηπιθηλί, αυοὰ ἴῃ νυ]ραῖᾶ 
ἄνευ. ταύτης νὶχ Δ]Ϊο γϑέθγδϑ. 

ψυχῆς... ΑἸταπι ἰαπιθῃ,, αυδηι δὰ 
ΣΑΙ ΟΏΘηΣ; ΔρΘΓΓΘ 121}1 νἹἱάόο- 
δῖαν. οοάοχ Οοἱδὶ.. ρύο ὅσῳ 
σεῖρ ΘχΠΊΡΘΩ8 ὅσῳ γὰρ» ἱπέθ- 
χίογθ γὰρ Ῥοβῖ ἄγευ οΓΔᾶ80: 1 
αυοά ἱιοο δἰϊᾶπι ποιΐῶθ τη 

, 

86 οοπιμδηἀαδδὶ ,» υοὰ ἀδ. 
ἡπποῖυτα ξογπιᾶθ ὅσῳ περ το 
διπιθ ] οἱ ὅσῳ Ῥτδϑπιδββᾶ νϑῦθᾶ 
τοσούτῳ ἀυθιάρδπι: αμοᾶ τδ- 
θη αἀυλιυπι σ χοίγδοῖο ς 
οἕ. Ὠειοβιῃ. Μιά. Κ, 50. ὁ. 
Ἰλϑπ ρϑγζβθοῦβϑα τοδὶ νἱαοίις 
μοάϊθ οπιθηάδιῖο οθυδδιηχα, 
οὰδ πιὰ ΟΟΏΛΙΣΩΔ ̓  1 0619 
οδῖΐροῃο, ἱηνθϑηΐα 2118 δ' νῖτο 

ανθηθ ὥδγο]ο γι ἀϑεῖοο ΚεΣ: 
εὐ τὰ 06 110 δοδάθιιοο ..419 

ἤοοο διμθιηιδίϊοο 1 Ρ]δίο- 
15 Μοπο θ᾽" ἨΔ]. 4825 εὐϊο΄“ 
Ῥᾶφ. 560 Ἰερθηάυπι ῥγχοὸ πρότε- 
ρον ἀοοι!ξ πρᾳότερον; σιοά 
Ἰυποῖυπι ἰγδηβὶ οοδῖομἱ 11}1 δά- 
τηοάιπι νου δ᾽ 2}}}Σ 8ΘΥΠΊΟΠ 6 Πὶ 
τὰ οοηδίάτυλι: -α τὸν ἀσφαλῶς 
μέλλοντα πλεῖν. ἄνεν γὰ 
ταύτης, ὁσῳ περ ἂν μ 
πρᾳότερον ἐπουρίσῃ τὸ τῆς 
ψυχῆς --- --- τοσούτῳ μείζω ἃ- 
μαρτήματα ἀπ᾿ αὑτῶν ἀναγκαῖ- 
ὄν ἐςι, ὡς ἔοικεν, γίγνεσθαι. 
Ουδπι δπιθηἀδίϊοηθπι αροὸ ἴῃ 
ξ6}1 δε  πιῖδ ρΡοῆο. ἴηβυηϊ διι- 
ἰόν 186}10 Ἰδυάδθὶὶ δὲ δ]1δ 
Διθευτι πῆς Ὠοβίσῃ πὶ σΟΠ ΘΓ. 
Ὡθηῖἃ : αὐ ρυ8β ᾿δπΊθ οἵμπὶ 
ΤΑῚ} ῬΘΙδιι 5 ᾿δἱὲ ΠΟΌ18., 
ὨΟΪ τ πλ8 Τθηριι8 ΔΟβυπιθΓθ 
οὈ]οσιποοάο 118. 4υδ6 φτοϊδῖδ 
διιηῖ τη 110 6110 δρδοϊῃ 15 ΘΟ 
δὐϊο οὲ υἱ δροζδπιιδ, ομτὶδ 
δθοι 16 γθηονδίο, 

Ν 2 5. Ἐοτ- 

“ 
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ρίσῃ τὸ τῆς ψυχῆφ᾽ ἄνευ γὰρ ταύτης, ἢ περὶ χρημάτων 'τῆτμ 
σιν, ἢ σώματος ῥώμην, ἢ καὶ ἄλλο τε τῶν τοιούτων, το- 
σούτῳ μείζω ἁμαρτήματα ἀπ᾽ αὐτῶν ἀναγκαῖόν ἔξιν, ὡς 

Ὁ. ἔοικε, γίγνεσθαι. ὃ δὲ δὴ τὴν καλουμένην πολυμάϑειάγ ' 
τε καὶ πολυτεχνίαν κεκτημένος, ὀρφαγὸς δὲ ὧν ταύτης τῆς 
ἐπιςήμης,. ἀγόμενος δὲ ὑπὸ μιᾶς ἑκάξης τῶν ἄλλων, αρ' 
οὐχὶ τῷ ὄντι δικαίως πολλῷ χειμῶγι χρήσεται, ἅτ᾽, οἷμοι, 
ἄνευ κυβερνήτου διατελῶν ἐγ πελάγει, χρόνον οὐ μακρὴ 

α. βίον θέων 5. ὥστε ξυμβαίνειν μοι δοκεῖ καὶ ἐνταῦθα τὸ τοῦ 
ποιητοῦ, ὃ λέγει κατηγορῶν πού τινος, ὡς ἄρα πολλὰ μὲν 
ἡπίζατο ἔργα, κακῶς δέ, φησιν, ἠπίζατο πάντα ". Α4. Κὶὶ 

2 Ῥοΐάδῖη ἔῃ ἐὰν Ὠλθθηξ 
ΟΠΘ8 Ὀγδοῖθε Ῥδυ. Ε Ε, ϑοά 
ΟΙδεῖς. Καῖ. ὕοη. Ῥαγ 6 ἐδυῖ 
φιλομαϑίαν. 6 4υ9 πι8]6, αυᾶπα 
χυοά 8111 Ιοσοο δ᾽ θυ Ὡοπὶ- 
Ὡἷν ΒΑΡΘηΐ, φιλοτεχνίαν». 

8 δὶς Ῥδρ. ΘΟ. οιἷὲὲ δοοθῃ-. 
δοιύιις Ο]δικ. αυἱ 81ὴ6 80- 
οθηῖσ ἤπᾶροὲ ϑεων. ὐΟεἴοσὶ 
Οπιδ8 ϑεῶν. ϑιίθρἤδηὶ ςοῃ- 
)οεῖμτα βίου Ὠδορδϑακῖα ὭΘΏ 
νἀοίυσ. Ψοου]δηαν οὐ πο 
Ἐπ ουο αδηπιπδνογαῖ ΟΪληΣ 
ΘΟἢ]οίθσπι. Ὥμσμησ ἴδιηοσ ἴἢ 
οδάθιηι βϑογενδη δ δοαιθβοθῃ- 
ἄυπι ρυϊδέ. 

4. Ὕρεριβ ΟΣ ἀδρογαϊο οδγ- 
τι 1η 0 ΗτΏΘΥΙΟΟ Ομ τ Ῥδι10 
Ἰηξοσῆθ νἱἀορίμι8 Μαγρίξεε 
ΠΟΠΊΘΏ. δὴ 60 4146 ἢϊο δὰ- 
ὨὩοΐανοσδὶς οί ϊοθογ, θὰ Ὁ]08 

. 54181 ἔοσϑ χιδαὶ νογῖ σοὨἾΏ6- 
Βδηῖ, δίδεπ, νρυβιπὶ 118 χΘ- 
Βοῖυπι, Ὃς μὲν ἐπίςατο πολλὰ 
κακῶς δ᾽ ἠπίςατο πάντα, τοι 
το άο υἱ ἀπϊχυιπι ᾿ρδῖι8 Ρο6- 
ἴδΔ6 Ῥγοροβιιῖ, δοά δῷ Αγιβίο- 
6190 χσυοχυθ Ροξξ. οἂρ. ἅ. 
Βυῆσ τρδπν νϑγβιιπ ἨπΊΘσΟ 
λεδυ ἀϊχῖι, Ψθτγιπι Ατδῖο- 
ἴοῖθ6 ἔρδϑωπι ροΐιηδ συΐάσθπε 
οπιθσο ἰγιθυϊῖ 101, ππμης διι- 
ἴθ νούϑτθ ΘΟ δρροδιῖῖ, 
ΤΣ θαυ δρυά αἰτιπι ἀπιθιὰ- 
συδπι Ῥγϑῖδθε ἤμηο ὩΟΒῖΣΌΠι 
Δν θη γ. (ὐἰθίθσῃπι ἸοΏρΘ 

--Ῥ 

ῬτοΡΔΒΊ]6πΣ δϑηϊθηιίατα οὐ! 

δριΐι:8 πιο δ} 18 χιυπμοτῖ8 τὸ 
δι μοτῖς 118 : 

πόλλ᾽ ἠπίςατο ἔργα, κατ; 
δ᾽ ἠπίςατο παΐντα. 

Αἴ1ο8 ἀθ δοάθιλ ΝΜδγρὶιο τοῖ- 
58 ὨοδοΘ , 

Τὸν δ' οὔτ᾽ ἂρ σκχαπίρα 
ϑεοὶ θέσαν οὐδ᾽ ἀροτῆρα, 
᾿ ἄλλως τι σοφόν. πι- 
σης δ᾽ ἡμάρτανε τέχνης. 

Ἰῃῖορτοβ 80].8 ΟἸθαιθηβ ΑἸεχ, 
ϑίγοσι. 1. Ὁ. 281. δρροσιιν 
Ατιδὶοῖθ]65 δυιῖθαλ ΕΝ, Νίιοοπι, 
6, 7. Ὡπομ δῖ ἀἱει δίο σερι 
αἰῖϊοσο. ἢιβαγῖθ διιῖΐοθαι ἰ0! 
συϊάθ Ἠοιπθσο Αυιβιοϊεἰω 
τραῖ, Οθϑείμαν Σΐδαιιθ δὴ 

. Ἄι1656 1115 Ἰόππη ροΥῖδιι Ηοπι' 
τσυπι, ἢοο δδὲ οχ ἀΠΈΖΙμ:- 
τοῦδ ΘΡΙΟΔΘ ῬοΘβὲβ ᾿θηιρογίθυ! 
Ῥτορδραῖΐωῃπη, σἼδεταϑη [μά ]0Π 
Θὲ 58[ἸΥἸοἱ ΔΙΡΏΘΏΤ, 400 ἰο- 
.)Ο ἔδυ δὲ δἰ υ]ῖι8 Μδγριίει 
ΠΟΘ (νι, ἀθ ν. μαργος 
ἀπῖτα δὰ 18.} σἱβυΣ ΕΗ 
ἴυ8 γαῖ, Οἱ. Ηδεγοῖ. ϑδιυϊέ 
Αροβίῖοϊὶ. ἴῃ ν. Ἐπιρίδιῃ, δ 
Οά. κι Ρ. 4143. Βδς. [πιρΓιπ|} 
δυϊόπι Ἰορδίυσ ΨΨΔ6δθηθεῖρὶ 
ἴπ ποῖϊ, δὰ ιιδε Ηοπι. Ῥ. 1]. 
8644.; Ζυἱ 5ἴ παι} ἀ6 1110 Μαγριδ 
11, Βούοῖοῖδ θὲ ᾿Δ ΠῚ 1018 Ὑαΐν 

διῖδυ.8 Δ]ΊΘΓΠ18 ΘΟΏΒΟΓΙΡΙΙδ, ἃ 
Ῥοδβίθειουῖβ ΔΘῪΣ βοσιρίου θυ 
ὨᾺ ᾿πιπιοχιῖο Εοπιογο 860]: 
ἀϊοαδαίυτ, δὲ δὰ Ριρτοίεπι ἃ} 
416 πὶ τοξογορδῖας, δάπιοάυπι 

ἢ δηῦ: 
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τί δήποτε ξυμβαίνεει τὸ τοῦ ποιητοῦ, ὦ Σώκρατες; ἐμοὲ ̓ 

101] 

μὲν γὰρ οὐδ᾽ ὁτιοῦν' δοκεῖ πρὸς λόγον εἰρηκέναι. ΣΦ. Καὶ 
μάλα γε πρὸς λόγον. ἀλλ᾽ αἰνίττεται, ὦ βέχτιςε, καὶ οὗτος, 1 
καὶ οἱ ἄλλοι δὲ ποιηταὶ σχεδόν τι πάντες. “ἔξει τε γὰρ φύ- 
σει ποιητικὴ ἡ ξύμπασα αἰνιγματώδης, καὶ οὐ τοῦ προστυ-- 
χόντος ἀνδρὸς γνωρίσαι" ἔτε δὲ πρὸς τῷ φύσει τοιαύτη εἷ- 
γαι, ὅταν «λάβηται ἀνδρὸς φϑονεροῦ τε. καὶ μὴ βουλομένου 
ἡμῖν ἐνδείκνυσθαι, ἀλλ᾽ ἀποκρύπτεσθαι ὅτι μάλιξςα τὴν αὖ- 
τοῦ σοφίαν, ὑπερφυῶς δὴ τὸ χρῆμα ὡς ' δύσγνωςον φαίγε-᾿ 
ται, διτε ποτὲ γοοῦσιν ἕκαςος αὑτῶν. οὐ γὰρ δήπου Ὅμη- Ὁ. 
ρόν γε, τὸν ϑειότατόν τε καὶ σοφώτατον ποιητὴν, ἀγνοεῖν 
δοκεῖς, ὅτι οὐχ οἷόντε ἦν ἐπίξασϑαι κακῶς. ἐκεῖνος γάρ ἐςιν 
ὃ λέγων τὸν αργίτην πολλὰ μὲν ἐπίξασϑαι, κακῶς δέ 
φῆσι πάντα ἠπίξςατο ὅ. ἀλλ᾽ αἰνίττεται, οἶμαι, παράγων τὸ 
καχῶς μὲν ἀντὶ τοῦ κακοῦ ὅ, τὸ δὲ ἠπίξατο ἀντὶ τοῦ ἐπί- ᾿ 

Ξ Ὁ , ι. 

ςασϑαι. γίγνεται οὖν συντεθὲν ἔξω μὲν τοὺ μέτρου, ἔςι δ᾽ ς. 
ὅγε βούλεται, ὡς πολλὰ μὲν ἠπίξατο ἔργα, κακὸν δὲ ἦν ἔπί- 
ξασθαι αὐτῷ πάντα ταῦτα. δῆλον οὖν, ὅτι εἴπερ ἦν αὐτῷ 
κακὸν τὸ πολλὰ εἰδέναι, φαῦλός τις ὧν ἐτύγχανεν. εὔπερ γε 
πιξεύειν δεῖ " τοῖς προειρημένοις λόγοις. 4.1. ᾽Α4λλ᾽ ἐμοὶ 
μὲν δοκεῖ, αὖ Σώκρατες" ἢ χαλεπῶς γ᾽ ἄν ἄλλοις τισὶ πι- 

ξεύσαιμι λόγοις, εἴπερ μηδὲ τούτοιν. Σ,Ώ. Καὶ ὀρθῶς γέ 

ἤδης: Ῥὶ τθϑίθαι, Σ υϊ 9 
ϑιυ1. 4 πούλτο Ἡξαᾶ τα νοεῖ" 
θυ. Ῥϑπηϊδαιθίσὶ δ ΣὩτουρο δία. 
ϑάτάϊξ, θοάθηι πιοᾶο Νίατγρὶ- 
ἴθ} αἀυοαιθ 1Π|ιπὶ Ηομαθεῖ- 
ΟΠ ἸΔΙΌΣο8 νΘΕΒΙΡι15 δῖ τπι}}]- 
719 Ὡον18 0618 Ῥθυτ 16 Στ 
ΘΥΠΆΪΒΟ18866, ἴ ΤΠ ἸΘΥΡΟΙ]ΔΙ δ᾽ 

ἰϑῖοΘ ΝΙδυριτοβ δο]μδ Ῥοδίϑθᾶ ν]- 
Βὶ τοδηλθυ Ἰθγοσϑίωσ. 

1 Ἰυηρο ὑπερφυῶς ὥς ---ἰ νἱά, 
Ὀεαπιπι. ς. 151. (138), 1. 5. 

5. Ἄυϊρο ἐπίξασϑαι.) ᾳυοὰ 
Ὠαδθηΐ οοὐά. 41148. ΟΡΣΊΠΙ; 
ΟΘΊΘΥΣ ἐπίςαταε: 580]. (Ο18], 
ἰπίξατο, αυοὰἂὰ οἷαι διιρηλ. 
ἴθοῖθ δᾶορῖανι: Β6. ΓΤ 
ΠΟΙ ΩΪΔῚ Ὠυΐο δογϊρίωυζδο τϑοῖθ 
ἃρίδηξως Ῥγοχίπιθ 86η 0018: 
δὲ πϊδίδθ οὐ ἰὰ ᾿ρδιηι εἰχι.- 

ἁ 

οἴυγΑθ ἐπάϊοξυτι οϑὲ ἐ]]υὰ φησύ 
Βῖο φυοᾳὺυθ Ξηβοσίιη. 

8 Οοηξίνυπι κανοῦ δυγὶλι πὶ 
εταῖα Ἰυποΐυτδαθ νογβοσιπι 8ο- 
σοπιπαοάανξ, ἰοοο ποιοξη δίῖνα 
κακόν ταδιογι ]λῖοσ, αὐυοά ἀϊ- 
οὐπξ, Ῥομθηὰὶ (ἀντὶ τοῦ κα-- 
κόν). --- ὙΜοῖθᾶ γσγοχίπιᾶ δῖος 
νοσῖδϑ: ἡ Ηϊης οοπβδοίζιτς, οΣ- 
ἴχα τοϑίγωμα αυϊάθπι, οδὲ ἴδ- 
ΔΘ. υοὰ κδϑηϊὲ ροδῖᾶ, 
Βοο: --᾿ ΔΑὰ ποβίσγυι διιῖθπι 
δοσϊρίοσθα ξηϊθγργοιδηαϊ τηο- 
ζοῖι βυᾶπλ. τθηΐϊοηιὶ ϑοογδΐθβ 
ἐϊὰ οχρ οδββοῖ, υὧὐ ἀϊοοτοῖ, 
νουδιπι κακῶς 
δὶς τὸ δαυτοῦ κακόν. 

. 4. Β6, οὐπὶι Ο] δι. αι. θη. 
Ῥὰς, Ο, δέοι; αυοὰ ἀϊορ]τοθῖ. 

᾿ 8 δος 

Γ 

ἢ. 1, νᾶ] 6.0 ᾿ 
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ἃ, σόι δοκεῖ, πάλιν αὖ μοι δοκεῖ ". ἀλλὰ φέρε πρὸς Διὸς ". 
ὁρᾷς γὰρ δήπου τὴν ἀπορίαν ὅση τε καὶ οἵα" ταύτης δὶ 

᾿ ἵ “ὦ καὶ σύ μοι δοκεῖς κεκοινωνηκέναι" μεταβαλλόμενος γέ τοι 
ἄνω καὶ κάτω οὐδ᾽ ὁτιοῦν. παύει, εἰλλ᾽ διτι ἂν μαάὶικὶ 
σοι δόξῃ, τοῦτο καὶ ἐκδεδυκέναί αὖ, καὶ οὐκέτι ὡσαύτως 

18 δόκεῖν 7. εἰ οὖν σοίγ᾽ ἔτι καὶ νῦν ἐμφανὴδ γενόμενος ὑ 
ϑιὸς, πρὸς ὃν τυγχάνεις πορευόμενος, ἐρωτήσειε, πρὶν ὑτιοῦ! 
εὔξασθαί σε, εἰ ἐξαρκέσει σοι ἐκείνων τι γενέσθαι, ὧνπα 
καὶ ἐγ ἀρχῇ ἐλέγετο, εἴτε χαὶ αὐτῷ σοι ἐπιτρέψειεν εὔξε- 
σϑαι, τί ποτ᾽ ἄν οἴει ἢ τῶν παρ᾽ ἐκχείγου διδομένων λαμ 
βάνων, ἢ αὐτὸς εὐξάμενος γενέσϑαι, τὸῦ καιροῦ τυῶν 

Ὁ. 4.1. ᾿Αλλὰ, μὰ τοὺς ϑεοὺς, ἐγὼ μὲν οὐδὲν ἂν Κχοιμί (υ 
εἰπεῖν, ὦ Σώκρατες, οὕτως" ἀλλὰ μάργον " τί μοι διέ 

δ Ἡδλθο νερὰ ἀδβιηῖ [π 
σπ]ρδὶὶβ δὲ 1 οοὐά,. Ψεη, δ5' 
Σ, Ῥαγὶβ. Β. ἴῃ οοθεὶδ οππὶς 
Ὀμ8. ἰθδὶθ Β6. ἐειθυυπίτ ἃ]- 
ΔΙῚ ἐηιθυ]οοιήοῦτῖ, ΑἸοΙ δαὶ 
Εγρο, οὐι8 δᾶπιὶ| ὩΟΠΊΘΙ 
Ῥτιδοῆχιιπι 115 δὶ ἴὴ κα Βδβ. 
2. ἴη οοὐ, θη. ἰᾶπιρη, αἱ 
εδὲ ΒοΚκοΥὶ 77, Νυγηθοῦροχ 
ΒΟΥ δοοσαῖ: μᾶδ6ο σοῃίϊηϊᾶ- 
Τ; δί]υθ ἴῃ. ΟἹ υϊκῖδηο π111]8. 
σοτῖθ' Του δᾶ οἱ 8646. ἀλλὰ 
φέρε --- εδὶ αἰδιϊηοῖϊο,: ΕἸ οἱ 118 
ἀθηΐϊαιθ ϑοογδῖὶ ἀϊβ8θγθ ἤδϑο 
σοοητϊημδῖ, [Τά σι οἰ άθηι 6ρῸ 
αυοσχὺθ δέῆροτθ πιᾶϊι:. ἈΠ θοῖθ 
ὁπ ΘΟ] διθυπηδο 6 τ, αιιδῃ- 
αυδπι ΑἸΟΣ ΔἸ ἐγ θυ Θ 8, 1ῃ- 
δθύν!γ ἤδθο νϑυρᾶ σδηϑδὲ ΠὨΟΏ- 

«ἰδ δἀάμπσθηάαθ 1}}} αιιδθ 
δίδιϊὶπι Θχροηλιν [18 651 181|0 
(ἀπορίᾳ). 564 “οὐ 14 Ἰρβιυπι 
οογαῖθθ Ῥοῖ5 νογθᾶ διιἃ χϑ- 

Ῥοῖογθ ρῬυϊδηιδ 6δῖ, ὩΟΤ ΄ 8Ϊ- 
ἰεγϑ Ῥϑύβοιδ, οἷἱἱ μοῦ σοῆγθ- 
ὮΠΓΘ πιΐηιι8 νἸ ἀοίωτ, 

Φ 

6 Μίοηῖϊθ βαρ ᾽θπάυτα ἐπι" 
σκεψώμεθα δυὶ εἐἰιιδινοῦ! αι]. 
ΑὈτυρί8 ϑθγηιο Οὗ γδιθηῖπθ-, 
δῖ ὁρᾷς --- -- ὑσαύτως δοκεῖν. 

7 Ἥοτυπ Ἰηβηὶνογαπι Ὡοη- 
αἰιπὶ νἀ υἱὲ γοηθπι 260- 
Ὡθδαι ἀξοτγοῖ, Αἀ ρμδσγῖος ἐρὶ- 

ἊᾺ. “δύίοιο δδὲ παῖδ, 

7 νοοδηδ δηδοοϊυϊϊἶᾶ, υἱ 
διρηι ϊῆσοδνίπιιι8 δὰ (πὶ. ὁ. 
ποῖ. 6, Οιιοά εἰ ουἱϊ, υἱ πι 
Ηὶ οθκῖθ, ταϊῶῖιβ ἢιὶς γἱδοο 
ἔδο]} πϑροῖϊο βαιθηάδη Ῥοῖε 
τἰῖ ἐκδέδυκεν αὖ καὶ --- διχὰ 

4 Αἴβοῃδ νἱάοιις νὸχ μν' 
γοῷ. ἀαἱρρθ 4089 8ὶ ἢοσπε 
Τυπι. ΒΘαΏΑΣΙΒ ὩΠΊΘΠ πὶ, 13 
“αχιάγγι διρηϊβοδὶ, δίῃ δ[|0., 
ἐϊδίαἑποριγη, Ῥγοξεγναπι͵ γι0' 
ταπι δα ίγυπι πιο, ζδοῖί, δὲ: 
βατι δηΐπι ΒῸἾι8. Ιοοὶ φην 
Ῥόεεβροχογαῖ Βιιάαθιιβ ΟἸπὶν 16’ 
Ῥιοθδηῖθ αυΐάθπι διθρίαν 
15) ΤΠ68., ρΡοβίϊμπι νἱάθη ἐ' 
οθγοῖ μάργον ρὑτοὸ αἰϊβεὶὶ 
ὙΠ ΟΡΌΟ. - γυοά οἱπὶ ἃ μ 
ῬῦῖΔ νοοἱθ ΝΣ αν Υβ  5516|} 
ν᾽ ἀογθίιγ: ΠΘῺ 5106 Οδιιδᾶ "' 

οοΥυρυῇ 
6856 νοσθπὶ μάργον 6Χχ 4, 
αμ8θ {Π᾿|Ππιπὶ ἔθγθ δϑἤϑμπι ρί 
Ῥετοί. Νϑαᾷυθ ἀρίπι8 4Μ 
μᾶπι ΘΧοοσ αΣὶ Ρόοθδ8 θυ 
4μᾶπι.) ηυοα σοῃη]οοὶϊξ ΠωΡ 
“ον α, μέρμερον. αυδθ νοσ ἢ 
ῬΙαϊοηΐῖςὰ δὲ οἕ δυΐο [0 
δριϊεβιπιᾶ. 1] ΠρΡ, τᾶ]. ἐπ 5ς 
(ρΡ. 290. 6.ὺ ἀ6. ἐιοπιῖπα υὑμζ 
γαίων εἰἐβῥειἑέ δὲ πιοροῦο ὃ 
ἃ δΒΌΒΟΙΙΟ ὀχρ]ϊοδίμς φρῖη, 
δος ἄξιος, ἢ χαλεπός. 1) }νι2 
εἴυς δυῖθμὲ 1 ΟΥ]]Ὸ ολΡ' ̓  



- -- 

᾿γποίοηξιωτε, 

Ζ4ῈΕ 7 ΤΕΡΟΣ.΄. 

εἶναι, καὶ ὡς ἀληθῶς πολλῆς φυλακῆς, ὅπως μὴ λήσει ". τις. 
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αὑτὸν εὐχόμενος μὲν κακὰ, δοκῶν δὲ τὰ ἀγαϑά, ἔπειτ᾽ ὀλίγον 
ἐπισχὼν, ὅπερ. καὶ σὺ ἔλεγες, παλινῳδῇ, ἀγευχόμενος ἅττ᾽ 
“ 9 ἂν ὃ τοπρῶτον εὔξηται. ΣΩ. ᾿Αρ᾽ οὖν οὐχὶ εἰδώς τι ο. 

πλέον ἡμῶν ὁ ποιητὴς, οὗ καὶ ἐν ἀρχῇ τοῦ λόγου ἐπεμνή- 
σϑην, τὰ δεινὰ 5 καὶ εὐχομένοις ἀπαλέξειν ἐκέλευεν; ΑΑ.. 
Ἔμοιγε δοκεῖ. , ΣΙ. Τοῦτον μὲν τοίνυν, ὦ ᾿Αλκιβιάδη, καὶ 
“Τακεδαιμόνιοι τὸν ποιήτὴν ἐζηλωκότες, εἴτε καὶ αὐτοὶ οὕ-. 
τῶς ἐπεσκεμμένοι, καὶ ἰδίᾳ καὶ δημοσίᾳ ἑκάςοτε παραπλη- ᾿ 
σίαν εὐχὴν εὔχονται, τὰ καλὰ ἐπὶ τοῖς ἀγαϑοῖς τοὺς 9ε- 
οὺς διδόναι κελεύοντες αὖ σφίσιν αὐτοῖς δ᾽ πλεῖον. δ᾽ οὐδεὶς 
ἂν ἐκείνων εὐξὰμένων ἀκούσειε. τοιγαροῦν εἷς τὸ παρῆκον 
τοῦ χρόνου καὶ 5 οὐδένων ἧττον εὐτυχεῖς εἶσιν ἄνθρωποι. ἃ, 

»"»ν λῚ 

εὖ. ἄρα καὶ ξυμβέβηκεν αὐτοῖς ὥστε μὴ πάντα εὐτυχεῖν, 
ἀλλ᾽ οὐ διὰ τὴν ἐκείνων εὐχήν 7. ἐπὶ τοῖς ϑεοῦς δ᾽ ἐεὶν, 

: 

Ρ. 988. ἃ- Τοὶϊπιϊοῖδπι νυΐροπὶ 
μέρμερον χρῆμα Ἀ. 6. βξγανς, 

ἌΡΡΘ11Δ. να. 
ἈυΠηῖς. δά Τιηπι. Ῥ. 178. οἷ 
δϑομποϊά. ἢ ζίοχῖοο, 888 ἤθη 
ἰἸοπιογὸ ὑγοΐθοίο ἢοο «ιοαμθ 
οὐ οῖαῖ ΠΟ15 δ᾿ 18.) 1 ῆ 9}19 
6556 68 δἰδίυθγό 1πῖγᾶ 4108 
Ἰτο βοσϊρίου νϑῦρο δυο υἱὶ 
εἶν ἅμ ροϊμοτιῖ, Μάργον, 
ἔπρατμτι ἀιχιὶ Ἡοιθγβ ΘῈ πὶ 
ααθοαυθ αυλδ οᾶθοο 1πιρεῖω 
τηογίθαι Διο δβίσυδε (Οὐ. π, 
ἦι; γαςέρα μάργην (Οἀ. σ, 
2.), 4.86 δὰ οπιηϊᾶ ρογρϑίιθη- 
ἀα δαϊρὶῖ: “δἰ ορδαῖθν ξουῖδ580 
οἱ οἴδοδοιῖοσ Ἰοαὺΐ δὲ 1 ὙἹδι}8 
δϑὶ ποδῖοσζυ οἱπλ σχοπὶ ρμεγίσι-. 
ἰοσαπι ἂρ 6] τοὶ ἑπέατιαπι (610 
1011 Ὠ1η6). 

5 γιά. ποῖ. 2. δά δ. 1. 

5΄ Ῥαδυιουΐδαι ἄν Ῥγδϑθιι- 
τυρὶ οοὐὰ, ορτῖμΩΣ, 

᾿4 Ὑια, δυρτγᾶ δὰ 8. 9. Ὡοί, 1. 

8 Ῥαγεέουϊαθ αὖ Ἰοοιδ Η16 
ὁ5έ6 ποη νἱάἀ δίων, οἴδαιδὶ ἀκ- 
16 δάπιοάυπι δὰ καλά πιοηῖϊθ 
χοιγαμδδ. Οὐοηϊϊοοσζθπι ἄν, ἀ6 

7 ᾿ 

860 αιοά εοἷοῖ δοτὶ αιοῖΐοε 
Οὐςδβιο ἔοσε (ν. Οζγδϑηιϊπι. 6... 
439, (126.) Οὔ 5. 5.): 864 οχ- 
Θ 0] ὩοῺ δυρροίυηϊ 561 οὐπὶ 
Ῥταθίοσιδ: σαυδησυδπι ΠΟΙ͂ 
ἂρῥᾶγθε αι ἱπιραοαϊδῖ, χυο 
ΣΩΪΠῺΒ ΘΕ18πι 1 ΘΠ ΡΟΥΘ ὉΓ86- 
δθηΐδ νϑὶ Ῥοίϊιιβ ῃδηϊῖο "8 
ἀδαγρθῖας ρδυίσ]δ, Ουοΐ δ, 

, ἴάπιθ Ὡοπ νΙἀδίυγ, Σορομθῃ- 

- 

ἄμπι οοδθο ἀδί, χυᾶ ρμδτγιϊ- 
ομ14 βυρδειίυδ ἑκάςοτϑ σϑρϑ- 
τλῖγ. ὁ 

ΜΔ]. Μαχ, 7, 2. δοογ'αῖξι 
πὲβιὶ ἰεγα ρμεεσπάϊωπι α αϊὲξδ 
ἐπετιογ αι’ ἀγῥίεγαδαζιν, 
φματε πὸ δοπα ἐγίδιονεπε; 
γεΐα ἐξ εἰθππιτν δοΐνδτιξ, φιιΐαὶ 
ωὠγιϊομΐίφιδ δηδὲ μέϊέδ; ποὲ 
αμέοότι ἴὰ γμἱδγμπισδ οοξὲρ 
δαρειονε, φηοα πογι ἔτερϑεγα Ὁ 
26 τπείξως ἔογϑῦ, Ααὰ. 7υνο- - 
ὩΔΊ. 40, 816 

6 81:5 οὑπὶ νυν. Ῥδι, Ε, οἱ 
ἃ ΡῬεῖπιαὰ τόθόδῶυ Ο: οθῖοσξ 
οὔλπο8 καί πο ἢαθϑηῖ: 86Γ- 

, νϑνὶ ἴδπιθῃε, 4ιαοπίᾶτῃ ἔογίξο- 
τοι τοι ποραιϊϊοηθπι., 

Ὑ γιά. Ἰηά, ἀλλά. 
ἈΝ 

4 Τοὺς 
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οἶμαι, ὥστε καὶ διδόναι ἄττ᾽ ἄν τις εὐχόμενος τυγχάνῃ, καὶ 
40 τἀναντία τούτων. βούλομαι δέ σοι καὶ δτερόν τι διηγήσα- 
σϑαι, ὃ ποτε ἤκουσα τῶν πρεσβυτέρων τινῶν" ὡς ᾿Αϑηναῖί- 
οις καὶ “ακεδαιμονίοις διαφορᾶς γενομένης ξυνέβαινεν αἰ 
τῇ πόλει ἡμῶν ὥστε καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ ϑάλατταν, 
ὁπότε μάχη γένοιτο, δυστυχεῖν, καὺ μηδέποτε δύνασϑαι κρα- 

Ὁ. τῆσαι. τοὺς οὖν ᾿ΑΑϑηναίους ἀγανακτοῦντας Ἢ τῷ πράγμα- 
τι, καὶ ἀπορουμένους, τίνει χρὴ μηχανῇ τῶν παρόντων χα- 
κῶν ἀποτροπὴν εὑρεῖν, βουλευομένοις αὐτοῖς δοκεῖν κράτι- 

. ΤΟΥ εἶναι, πέμψαντας πρὸς ᾿“Αμμωνα, ἐκεῖνον ἐπερωτᾷν, ἔτι 
δὲ πρὸς τούτοις τάδε, καὶ ἀνθ᾽ ὅτου ποτὲ «“ακεδαιμονίοις 

ο, οὗ ϑεοὶ μᾶλλον νίκην διδόασιν ἢ σφίσιν αὐτοῖς " οὗ πλείξα:,, 
᾿ φάναι, μὲν ϑυσίας καὶ καλλίστας τῶν ᾿Ἐλλήνων ἄγομεν, ἀνα- 
,θήμασί τε κεκοσμήκαμεν τὰ ἱερὰ αὐτῶν, ὡς οὐδένες ἄλλοι, 
πομπάς τε πολυτελεστάτας καὶ σεμνοτάτας ἐδωρούμεϑα τοῖς 
θεοῖς ἀν᾽ ἕκαστον ἔτος, καὶ ἐτελοῦμεν χρήματα ὅσα οὐδ᾽ 

ἁ. αἱ ἄλλοι ξύμπαντες Ἕλληνες 5. «Πακεδαιμσνίοις δὲ, φάνοι, 
οὐδεικαύποτ᾽ ἐμέλησεν οὐδὲν τούτων" ἀλλ᾽ οὕτως ὀλιγώρως 
διάκεινται πρὸς τοὺς ϑεοὺς, ὥστε καὶ ἀνάπηρα Θϑύουσιν ἑκώ- 

στοτε, καὶ τἄλλα πάντα οὐκ ὀλίγῳ " ἐνδεεστέρως τιμῶσι! 
ἤπερ ἡμεῖς, χρήματα οὐδὲν ἐλάττω κεκτημένοι τῆς ἡμετέρας 

90 πόλεως. ἐπειδὴ εἰρηκέναι ' ταῦτά τε, καὶ ἐπερωτῆσαι τί γ01 
πράττοντας αὐτοὺς τῶν παρόντων κακὼων ἀπαλλαγὴν εὑρεῖη 

͵ 

4 Τοὺς οὖν ̓4ϑηναίους «-- βου. 1ὸ οοἀΐξοθ οομῆεηιδίδμι, δεῖ. 
λευομένοις αὐτοῖς κι τι Δ. Οτᾶ- νδτθ ἴδιιϑῃ ὩΟ ἢ ἀμδῖϊο. Ὗο: 
ο οδὲ ἀνακόλουθος, Αςοιιδϑαιϊῖϊ- οἱ δλίγως., οἰπ8 μδτοϊδειπι 
γιάυθ δδοϊυῖϊθ οδρίθπάϊ εἱ 
8 ΒΘΙΙΏΟΙΘ γθοῖο Νοπἱηδιν,. 
Ὑιὰ. Οτϑμεπι, 6. 145. (132.) 
ΟΡ». 1. οἱ δ. 151. (138). 1, 5. 

8 ΧρΏοΡΗ,. Ἄρρ. ΑἸ, 8, 3. 
Αἰμιϑηΐθηϑοθ δἱϊ “Ἰρρεάσαι ἕορ- 
“τὰς, ὅσας οὐδεμία τῶν “λληνί- 
δων πόλεων, Νίθηι, δος 8, 3. 

. ὉὍΤΑΩ͂Ρ γ8 χορὸς ἐκ τῆσδε τῆς 
πόλεως γίγνηταε, ὥσπερ ὃ μ 
“1ἤλον πεμπόμενος, οὐδεὶς ἄλλο- 
ϑὲν τούτῳ ἐφάμιλλος γίγνεται. 
Οοηξδ. Αοἱ, Αροιῖ. 17, 23, 
ΚΟΣΕΡΡΕΝ. 

8 Ἠλῃσ σδᾶπι νυἹραιῖ δλέ- 
γῶως θαι δ ο θη, οἷο ἃ η0]- 

οοξ νϑίθειδυδ 88 (Δρ. ἢ’ 
Ῥορχ. Αρῆοςσ. 2, 7. νδὶϑὲ ὀγενὶί 
οὲ ορροῃϊω νοοὸΐδ γωϑρδρ 
Ἰοῃῖθ), ὩΜ]108 οπιπίπο ἐς 
Ἰοουδ δϑῖ, --- Μοχ ρζὸ ἧἥπε 
ᾳυρὰ ορῖ ἴπ 8010 ΑὩρϑοὶ. υ, δὶ 
ἴῃ νυ]ραῖῖθ, οαὐᾷ. ἀδηῖ ἡ ἐσ 
4:80. συοά οογγυρίυπι. νἱἀ οι 
οχ ἢ ἥπερ. ΥἹά. ἐμέν, 22. π.2. 

Ὑ, ΑΙοΣΌ. 1. 55. ποῖ, 7. - 
ΜΟΧχ τὸ ἀϑϑδὲ ὅτι ορίίπι,6, -- 
ἴῃ βϑθαᾳ. ἀθ ἔογπιὰ ἀποκχριϑῆ- 
ψαὶε δόηϑιι ζτϑοβροηδοπαϊ δοῖνο 

Βοπΐδ βοσϊρίουθιϑ ἀαυε διδ ἡ 

νά. ῬΈΓγΏ. οἱ 1 ,οδοοῖς, Ρ 108.- 
Τυσι νη. Ιη4. ἐπ δηλονότι 

8 Προ- 
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ἄλλο μὲν οὐδὲν ἀποκριϑῆναι τὸν προφήτην" τὸν γὰρ ϑεὸν 
οὐκ ἐᾷν δηλονότι" καλέσαντα δὲ αὐτὸν, ᾿4θηναίοις, φάναι, Ὁ. 

ι τάδε λέγει “Ἄμμων 3. φησὶν ἄν βούλεσϑαι αὑτῷ τὴν Δακε- 
δαιμονίων εὐφημίαν εἶναι μᾶλλον, ἢ τὰ ξύμπαντα τῶν λ- 
λήνων ἱερά. τοσαῦτα εἰπεῖν, οὐκέτε περαιτέρω. τὴν γοῦν. 
εὐφημίαν οὐκ ἄλλην τινά μοι. δοκεῖ λέγειν ὁ ϑεὸς ἢ τὴν εὖ- 
χὴν αὐτῶν... ἔστι γὰρ τῷ ὄντι πολὺ διαφέρουσα τῶν ἄλλων. ο. 

οὗ μὲν γὰρ ἄλλοι “Ἕλληνες, οὗ μὲν χρυσόκερως βοῦς παρα- 
φρησάμενοι, ἕτεροι δ᾽ ἀναθήμασε δωρούμενοε τοὺς ϑεοὺς, εὔ- 
χονταε ἅττ᾽ ἄν τύχῃ ταῦτα, ἐών τε ἀγαθὰ, ἔάν τε" κακά. 
βλασφημούντων οὖν αὐτῶν ἀκούοντες οὗ ϑεοὲὶ, οὐκ ἀποδέ- 
ιχονται τὰς πολυτελεῖς ταύτας. ἢ πομπές τε καὶ ϑυσίας. ἀλλὰ 21 
δοκεῖ μοο πολλῆς φυλακῆς δεῖσθαι καὶ σκέψεως, δ,τε ποτὲ 
ῥητέον ἐστὸὴ καὶ μή. εὑρήσεις δὲ καὶ παρ᾽ “Ομήρῳ ἕτερα' πα- 
ραπλήσια τούτοις εἰρημένα. φησὲ γὰρ τοὺς Τρῶας ἔπαυ-- 
λιν ποιουμένους, "Ἔρδειν ἀθανάτοισι τεληέσσας ἑκατόμβας" 
τὴν δὲ κγῖσσαν ἐκ τοῦ πεδίου τοὺς ἀνέμους φέρειν 

ξ χιροφήτας Δρροθ]1ϊοὐ ξυιΐδδθ, 
ἀϊνίηοσυαι ογδουϊοσυπλ [6]- 
Ρ]18. ϑοάοηδθ οὲ 8101 ᾿ηϊοῖ- 
γϑῖθβ ποῖυπι: νι, Ὑ διοῖς, δὰ 
ογοῦ, 7. 414, Δα θοτιι ΔΑΓ 

τρίτων δι διϊῖθα ΟΥ̓ΔΟῸΪΣ Απ- 
τοηϊδοῖ θούθια Ὡοιΐηθ δΡ- 
6] δθδηξ: νυἱὰ, Ὠ]Ἱοά, 17. 54. 
Ἰμῖ, ΑΙοχ. Ῥ. 680. ἃ. Ἠι)υ8 

λϊδχιιθ ξογθθ δ ὅτ ο]οσυθπάο 
ΟΥΔΟΙ]Ὸ 80] θη 18 Βῖς ΟΧΡΓΘδ- 
δὰ νιάοθῖυσ. Οομε, Ατεϊδῃ. 7. ξ, 
805, οὗ δὲ ὡς ἥρωϊ ἔφησαν ὅτι 
θύειν θέμις ὃ Ἄμμων λέγει. 
Ἐπ δὰ νοχσδιυυῦι δᾶ: 8 σοῦνθ- 
πἴυηξ δοο Τάδε λέγει "ἄμμων 
οὐπὲ ἔοσσἷδ 6 οι. Τοδῖ, τος 
Ὠδοῖπιὰ. ΝΟΩ Σ8 διιῖθιι 
ἃρῖθ ἡπηρὶ τυ μῖ ἀδεϊγιι8 ᾽4 
ψαίοις, υἱ μοοῖ ΒοΚΊΚογιπι ἀ1- 
ΒΕ ΠοσηΘ πὰὴσ διβηϊδοῦν! 
τα. Εππὶ ΘῺ1πλ νοτθοῦγιηι 

᾿ ογάζαθτα αυΐ 6δὲ ἴῃ δῖ, ὕ θη, 
Ῥᾶσ. Ο, φάναι, ᾿41ϑηναίοις τα-᾿ 
δὲ 3. 4. 60 δϑουχῖιϑ θροχὶ- 
ἴδ συοᾶ ὁ ΟἸδτῖς, ποῦ θηο- 
Ἰδῖιδ ροῖ, 964 οδὲ δ] χυϊὰ ἐπ.» 
δΟΪΣΣ ἰὼ ΔΡδοϊιυῖο 1110 καλέ- 
βρανταὶ φῬτορῖοε αυοὰ 9 ἡυηο 

χυΐϊάοπι δ θη δυπὶ ἃ ἔΔο:}]1- 
τᾶ Ἠδιλθεῃυθϑι (δὰ ζωυς, 
Ὧ 4]. Μοσῖ. 13.2.} σου ΟῊΘ : 
καλέσαντα δὲ αὐτὸν ᾿Αϑηναίους, 
φάναι. τάδε λέγει 44.;} Ὠληνι- 
σασὶ τὲ ΤΟΣ Ῥγορῃθῖδθ ἔμογίξ᾽ 
μδθο, Ὦ, ᾿“ϑηναῖοι, τάδε λ. Α΄. 
51. Θηΐπι δὲ ΑἸΣΌΣ [4118 ὑτο- 
ἔθχιιωΐ δουϊρίοσθβδ. 6. β. Χθηῃ. 
δΥαΡ. 2, 12. Καὶ δ Σωκράτης 
καλέσας τὸν ᾿Αγεισϑέγην εἶπεν, 
οὔτοι --- οἴομαι. ᾿ 

8 86. στ ΟἸδεί. αὶ, θη, 
Ῥδσ. Ο, ταυτασί. 

Ἢ Τιοοῦβ ἔπ δυο πιοάππι 
ὩῈ1]8 οχεῖδδδὲ δρυὰ Ηοιαιο- 
συ, Ἐπδπ206 αἀοδοόρδαὲ 1], ϑ., 
Ῥοδὲ ν. δά8:: υδὶ ροδὲ Βδγηθ- 
δἷιπλ ὙΥΟΙδυδ (ᾳυθπι ν. 15 
ῬτοΙοβρ. Ρ.- 37.) νεγϑὺ8 ἢοδ 
οχ ἢ. ἥ 1 σοῃίοχίαπλ ὩΌΩΟ 
“οοορΐϊ. --- ΥἹά. ΙΩἀ, ἴῃ ἔπαυ- 
λις. -- Τυπιὶ κχγίσσαν Θδῖ ΟΣ 
Ὅϑη. Π: π"νίσαν ΟἸΔτῖκ. Υαῖ, : 
δοίονξ χυίσσαν: ΝΥ ΟΕ, 6 οοη- 
φαθῃάίηθ Εοπιοσξ, κνίσσην. 

δ 1,66. 



ΑΛΑΚΙΒΙΑΔΗΣ 
᾿ - οὐρανὸν εἴσω 

“Ηδεῖαν" τῆς δ᾽ οὔτι ϑεοὺς μάκαρας δατέεσϑαι, 
Οὐδ᾽ ἐθέλειν. μάλα γάρ σφιν ἀπέχϑετο Ἴλιος ἱρὴ, 
Καὶ 71Πρίαμος, καὶ λαὺς ἐυμμελίω Πριάμοιο. 

Ὁ. ὥστε οὐδὲν αὐτοῖς ἣν προύργον θύειν τε καὶ δῶρα τελεῖν 
μάτην, ϑεοῖς ἀπηχϑημέγους. οὐ γὰρ, οἶμαι, τοιοῦτόν ἔστε τὸ 
τῶν θεῶν, ὦστε ὑπὸ δώρων παράγεσϑαι, οἷον κακὸν τοκι- 
στήν. ἀλλὰ καὶ ἡμέϊς εὐήθη λόγον λέγομεν, ἀξιοῦντες 4α- 

ς. κεδαιμονίων ταύτη περιεῖναι. καὶ γὰρ ἄν δεινὸν εἴη, εἰ πρὸς 
τὰ δῶρα καὶ τὰς ϑυσίας ἀποβλέπουσιν ἡμῶν οἱ ϑεοὶ, ἀλλὰ 
μὴ πρὸς τὴν ψυχὴν, ἄν τις ὅσιος καὶ δίκαιος ὧν τυγχάνῃ. μι 

ἁ. πολλῷ γε μᾶλλον, οἶμαι, ἢ πρὲς τὰς πολυτελεῖς ταύτας πομ- 
ες φρῖς τε καὶ θυσίας" ἃ; οὐδὲν κωλύει πολλὰ μὲν εἰς Θεοὺς, 

πολλὰ δ᾽ εἰς ἀνθρώπους ἡμαρτηκότας, καὶ ἰδιώτην καιὶ πό- 
λιν ἔχειν ἀν᾽ ἕχαςον ἔτος τελεῖν. οἱ δὲ, ὅτε οὐ δωροδόκοι 
ὄντες, καταφρανοῦσιν ἁπάντων τούτων, ὡς φησιν ὃ ϑεὸς, 

22 καὶ ϑεῶν προφήτης ". κινδυνεύεε γουν αὶ παρὰ ϑεοῖς καὶ 
παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι' δικαιοσύνη τε καὶ φρόνη- 
σις διαφερόντως τετιμῆσϑαι. φρούνιμοι δὲ καὶ δίκαιοε οὐκ 
ἄλλοι τινές εἶσιν ἢ τῶν εἰδότων Ἢ ἃ δεῖ πράττειν καὶ λέζχειν, 
σαὶ πρὸς ϑεοὺς καὶ πρὸς ἀνθρώπους. βουλοίμην δ᾽ ἂν καὶ 
"σοῦ πυϑέσϑαι, διτι ποτὲ ἐν τῷ ἔχεις πρὸς ταῦτα.- 44. 

ν».᾽4λλ᾽ ἐμοὶ μὲν, ὦ Σώκρατες, οὐκ ἄλλῃ πὴ δοκεῖ, ἢ ἧπερ 
’ σοί τε καὶ τῷ θεῷ. οὐδὲ γὰρ ἂν εἰκὸς εἴη ἀντίψηφον ἐμὸ 
τῷ ϑεῷ γίγνεσθαι". ΣΩ. Οὐκοῦν μέμνησαι ἐν πολλῇ ἀπο- 
οίᾳ φάσκων εἶναι, ὅπως μὴ λάϑης σεαυτὸν εὐχόμενος κακὰ, 

ς, δρκῶν δὲ ἀγαθά ὃ; 414. Ἔγωγε. ΣΏ, “Ορᾷς οὖν ὡς οὐκ 

ἀσφαλές σοί ἐςιν ἐλθεῖν πρὸς τὸν ϑεὸν εὐξομένῳ ", ἵνα μηδ᾽, 
ἄν οὕτω τύχη, βλασφημοῦντός σου ἀκούων, οὐδὲν ἀποδέξη- 
ται τῆς ϑυσίας ταύτης, τυχὸν δὲ καὰ- ἕτερόν τι προσαπο- 

202 

ΕΊ,ερ. νἱά, καὶ ὃ ϑ. π. 

4 Ἠδθε ἴα θυ άθπι 2 νο- 
66 ἄλλος υιδιιπι, ἄμθπι ἰΏ Οοπι- 
Ῥάγαῖϊνιδ ἀπάται ποϊδγιιωῖ ν!- 
Υὶ ἀοοῖϊ (ν ΕἸδΟΉ, δὰ ΚὟΥε]]. 
11}. ἃ. ρᾶρ. 351. Μδῖιιν. Οἵ. 8. 
ἦἀδ0 ΟΡδ5. 2.).. Ναπι εἰἰπὶ τᾶ- 
εἶο Ροεοθγοῖ νοὶ ἄλλοι ἢ οἱ εἰ- 
δότες, νοὶ ἄλλοι τῶν εἰδότων 
(ν. πὰ. τὴ ἄλλος), υἱγυλαυθ 
τῆηϊοσγάυσηι, δ᾽} δάηνιδογιηῖ 

»" 

᾽8, τ 

4 

Θεδθοῖ, --- Μοχ Οοἱεοῖὶ. πρά:- 
τειν τὸ καὶ Κλ. “ΝΣ 

8. 6, 6 Ποάά. οριϊπιῖς γε- 
νέσϑαι. Ἰἰάφηαι οοὐά. δῃϊῖοᾶ 
οὐμηϊ μέν Ῥοϑὶ ἐμοί, εἴ γτὸ 
περ οὐὐπὶ Δ1}18 γπιδηἄοδο ὄχῆι- 

ὕδεε εἴπερ. τά. δὰ 8. 49. ἐχῖν. 

ΦΨ. Νοιῖ. 2. δά (. 2. 

ὁ (οἀά. ορῖ, εὐχομ., δῖ: 
οεἰοσοζυσ εὐξαμ. ὁ ψιμὰ 

τηἀ, 
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λαύσῃς. ἐμοὶ μὲν οὖν δοχεῖ βέτιςον εἶναι ἡσυχίαν ἔχεν. ἁ. 
τ μὲν γὰρ «Τακεδαιμονίων εὐχῇ, διὰ τὴν μεγαλοψυχίαν, 
τοῦτο γὰῤ κάλλμιξον τῶν ἐν ἀφροσύνῃ γε ὀνομάτων, οὐκ ἂν 
οἶμαί σε ἐϑέλειν χρῆσθαι, ἀγαγκαῖον οὖν ἔστι περιμένειν, 
ἕως ἄν τις μάϑη, ὡς δεῖ πρὸ; ϑεοὺς καὶ πρὸς ἀνθρώπους 
διακεῖσϑαι. ΑΔ. Πότε οὖν παρέσται. ὃ χρόνος οὗτος, ὦ 
Σώλρατες; καὶ τίς ὃ παιδεύσων; ἥδιστα γὰρ ἄν μοε δοχῶ 
ἰδεῖν τοῦτον τὸν ἄνθρωπον τίς ἔστιν. ΣΏ. Οὗτός ἔστιν 5, Ὁ. 
ᾧ ᾧ μέλει περὶ σοῦ. ἀλλὰ δοχεῖ μοι, ὥσπερ τῷ Διομήδει φησὶ 
τὴν ᾿Αθηνῶν Ὅμηρος ὁπὸ τῶν ὀφϑαλμῶν ἀφελεῖν τὴν ἀχλὺν, 
ὍὌφρ᾽ εὖ γιγνώσκοι ἡμὲν ϑεὸν δὲ καὶ ἄνδρα 5, οὕτω καὶ 
σου Ἶ δεῖν ἀπὸ τῆς ψυχῆς πρῶτον τὴν ἀχλὺν ἀφελόντα, 
ἢ νῦν παροῦσα τυγχάνει, τοτηνικαῦτ᾽ ἤδη προσφέρειν δι". ὧν 
μέλλεις ψνώσεσϑαι ἡμὲν κακὸν ἠδὲ καὶ ἐσϑλόν. γῦν μὲν γὰρ 
οὐκ ἂν μοι δοκεῖς δ δυγηϑήναι. .4.4. ““φαιρείτω, εἴτε βού- ο. 
λεται, τὴν ἀχλὺν, εἴτε ἄλλο τι. ὡς ἐγὼ παρεσκεύασμαι μηδὲν 

. ἄγ φυγεῖν τῶν ὑπ᾽ ἐκχείγου προσταττομένων, ὅστις ποτ 
451 ἐστὶν ὁ ἄνϑρωπος, εὖγε μέλλοιμι βελτίων γενέσϑαι. ΣΩ. 

᾿Αλλὰ μὴν κἀκεῖνος ᾿ϑαυμασεὴν ὅσην περὶ σὲ προϑυμίαν 
ἔχει. «4.1. Εἰς τότε τοίνυν καὶ τὴν ϑυσίαν ἀναβάλλεσϑαι 
κράτιστον εἶγαί μοι δοκεῖ. Σ᾿ 2, Καὶ ὀρϑῶς γέ σοι δοκεῖ" 
ἀσφαλέστερον γάρ ἐστιν ἢ παρακινδυνεύειν τοσοῦτον κίνδυ- 
γον. «144. ᾿Αλλὰ πῶς, ὦ Σώκρατες; καὶ μὴν ' τουτονὶ «τὸν 24 

δ πα, ότι. Σ᾽ δὲ δἀϊε. 1 Ηδθϑβ Ἠΐς δρϑοτονούμενον 
Ἠλϑὶ!. 2. οὗτός τις ἐςί», φιοά Φιοαθ δϑιϊάνυπι σοῦ ΘΏ»- 

Ἰδοορδῖ ϑιθρῇδηο. ᾿ Οοηίτγᾶ Θηίθπι, ἃ ΠΟΙΏΪΏΘ ΝΣ 86- 
10. Ορ᾿Ἰπλὶ8 ἀδοδὶ οἱ τὸς οἵ ἐς ἐν. {αεηιὶ πδατρᾶϊυτδαθθ Ιοοο 

δῖνι (αυΐ ἀνοῖτων οοιπιοάϊΐ, 
6 ἢ. ε, 127: Νυυλχυδπι οπὶπὶ Βειμένωε Ῥτὶ- 

᾽ ΔΘ ρὲ δϑομηἦδθ ῬΘΥΒΟΙΔΘ 
᾿Αχλὺν ΗΝ αὖ εἷο ἀπ᾽ ὀφϑαλ- ὀρϑοτονούμενος θεῖ Ἰόρο παϑεὶ 
Ὀξο’ αὶ ἕλον, ἢ πρὶν ἐπῆεν, Ῥοβϑόβειν!, αιοὰ ἴῃ ορροπὶ- " εὖ ζηνώσκῃς ἡ ἡμὲν “ϑεὸν 

ς τ; «α ἄνδρα. 
το 6 ΒΟΠΊΡΘΧ διῖ Σρϑβῶς Ῥοηὶ- 

Ιῃ ἴ85 ΗἩοπιογὶ νϑθῖ8 ἕλον Ῥᾶ- 
ἰϑὲ Ῥοδιίιπι Θ689. Ῥτὸ μόγιο- 
εἔο, αμοά ΡῬΒΜοΞορ οΘ οοη- 
διά δγαΐμπι Ῥαγιϊποὲ δὰ ργαἷς 
“δ ἰδπρδ: πα 6δὲ αιιοα 
Ῥαγιο αθ, ὄφρα ςοπ)μποείνως 
10] δάάϊις 6ε5:, Ἐπὶ δπιθ 
τοδίαν ΒΟυΡΊΟΥ, Δ δΘΥΠΟΏΘ 
ομίχηο ἰνᾶθο ργοΐθει, τῇ ορέα- 
ἔίνσε νοζίοσθ ἀοδυτῖ, ά, 

Ὦαννθα. Ῥ. 88. 

ΚΓ (τῆς σὴς)» δαῖρτου. σοπῖροδ. 
(σαυτοῦ). ᾿δῖϊνο ἱρδὶ ἴδπιοι, 
σοί, αἰιεπὶ Θχ Ομ ϊπ|18 8818 70- 
Ῥοδυῖ Β6. ϑαᾳυτάθῃι ἀϊξβάο. 

ΒΥ. δὰ ΑἹο. 1. ἦἅ. ποῖ. 2. 

{ Μινρὰ παδίᾳιθ ποηάυπι 
οὈδογνδῖα ἰγδδθυσαὶ ἔοεπαι- 
Δ: ᾿Δλλὰ πῶς δϑαιθηιθ καὶ 
μήν, αὐδηι δ᾽}18 δἷνθ θχρ]- 
οδηδηι δῖνο οιϑηθδμάδαηι ζ6- 
παυό, 

8. (δνο 
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204. ΑΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ. 
στέφανον, ἐπειδή μοι δοκεῖς καλῶς ξυμβεβουλευκέναι, σοὶ πε- 
οιϑήσω" τοῖς θεοῖς δὲ καὶ στεφάνους καὶ τάλλα πάντα τὰ 

δ. γομιζόμενα τότε δωσομεν, ὅταν ἐκείνην τὴν ἡμέραν ἔλϑοῦσαν 
ἴδω. ἥξει δ᾽ οὐ διὰ μακροῦ, τούτων ϑελόντων. ΣΦ. ᾿“λλὰ 
δέχομαι καὶ τοῦτο" καὶ ἀλλο δὲ ἄν τι τῶν παρὰ σοῦ δο- 

ϑέντων ἡδέως ἴδοιμι δεξάμενον ἐμαυτόν. ὥσπερ δὲ καὶ ὁ 
Κρέων Εὐριπίδῃ πεποίηται τὸν Τειρεσίαν ἰδὼν ἔχοντα τὰ 
ςέφη, καὶ ἀκούσας ἀπὸ τῶν πολεμίων ἀπαρχὰς αὐτὸν εἰλη- 

φέναι διὰ τὴν τέχνην, ΟἹωνὸν ἐθέμην, φησὶ, καλλίνικα ςέφη 
ο: Ἐν γὰρ κλύδωνι κείμεϑα, ὥσπερ οἶσϑα σύ" οὕτω δὲ κἀγὼ 
παρὰ σοῦ τὴν δόξαν ταύτην οἱωνὸν τίθεμαι ὁ. δοκῶ δέ 
μοι οὐκ ἐν ἐλάττονι κλύδωνι τοῦ Κρέοντος εἶναι, καὶ βου- 
λοίμην ἂν καλλένικος γενέσθαι τῶν σῶν ἐραςῶν. . 

8. (λνοὸ δυϊϊοσυΐιηι 501}1. 68, 
αυλ 15 πιϑηγοσῖδμι δια ϊθηῖὶ 
ψοοδὲ δοθῆϑηρ 6 ἔδβρι]ᾶ :Ὡο- 
ιἰδδῖπμδ, -- Ι͂ὰ νεγϑῖθυδ 1ρδ18. 
4υϊ δβυπῖ 6 ῬΠοδηδδῖ8 865. 
Ἰορίτως 101 καλλένικα σὰ ςέφη, 
υτ09 Ῥγοῃοσιθη σά ἱπδούθῃ- 
ἄυπι σδῶδθο ἱἰοχιιὶ 
Ῥτο κείμεθα, αυοὰ ἀδηῖ οσοὐά, 
ορῖ. υἴχιιο ο88 δρυὰ Ευσ;. 
εθἴογὶ οοἀά. διακείμεϑα. 

8 Ἡοροϊξυπι ἴῃ δροάοεϊ δέ 
(οὕτω δὲ -- ΟΡ ἸΙοηρῖο- 
ἕϑπι δουμλομθῆι ᾿ϊθχοθάσηῖθῃ, 
ϑοά βδοθο ἴῃ νοοὺϑθ δόξαν. 
δοβ] οἱ οσαδοῆος ψογῖῖς αἰΐξιεε 
ἀεὶπ ὕνιβοιί, χυαοιῖδηι 601}}» 

ὩΟΒῖγΟ, . 

οθὲ σογοῦδιαι ϑοογαῖ ΑἸἹοΣΡ α- 
ἀθθ οδιιϊοσαὶ νοῦ ἐπειδή 
ᾧοι δοκεῖς καλῶς συμβεβου- 

κέγαι. ϑ8ϑεὰ οὐκι σοζσομδπε 
Τιτγοδῖδο τηδοϊζοδῖο 26οὸ ἴδιυ- 
ἴσπι τοϑπλογνοσ ϑοοζδῖθδ υἱ 
81τ}}}6 ἀοημδι δ: ΟΡ] ἴτω 
οὔπι 114 οοιπροηθσοῖ, 120} 
Ῥοῖυ πὸ Βὲς οἴδηνς 60 ζα- 
δρίοθσθ, ΟἾδσθ δυδΡΊΟΟΣ ὩδΔ- 
ἴυπι 24ΟΞΑ͂Ν ὁ ΟΣΊΙΝ. 11:86 
ὑοχ δῖος οὐ δὰ ρϑιπι ρυδϑὶ δῖα 
νιον αιοδ μοεοῖϊοᾶ πιδρῚὶδ 
θεὲ συδπὶ ργοβδδσία. Ηοπι. δό- 
σις δ' ὀλίγη τὸ φίλη τε. Ἐυ- 
εὶρ. Ηδσεο. ἕως, 4741, (ἀθ οανὰ 
Ἡδεου]18) Δαιδάλου ψευδῆ δό- 
σι». : 



,. -ᾳ νοῖ «ασαι.. Ὡοξ. ἅ, δὰ Α, 1. 24. 
ἀγαπᾷν τι ἀοφιιέδοσεῦδ ἐπ αἰΐφωα τὸ Α. 1. ἡ. ἃ. δἷ δἷτιΘ Φροιι8. 

βιομῖ 41λ85 σέργειν, (“οπέδηἔιι 646, ΝΙ. Ἴ. ἃ, Α. 1..83. οα. 
Οοηξ. Χοη. [,δοθὰ. 8, 5, ἀγαπητὸν, αὐτῶν καὶ τὸ ὁ ὃν 
ἀκοῦσαι, ,5υξδοιῖ, δὲ χυΐβ ΟΣ 118 διιάϊδε 0.86 σορβανθσαῖ, 

ἄγαπ ὅός Α.]1. 55. ποῖ, 6. . 
ἄγασθαι Μ. 35. ο. Τἰπιδοιδ: ἄγαμαε' ἀποδέχομαι, ϑαυμάζω 

ἄγὰν: δὲ ν. ῬυδΒΩκ, ἀθ ϑἰτιείωνα. . ἣ 
ἀγγελεῖν ἄφτ. 2. νὶά. ποῖ, δὰ Μοη. 2. Ὁ. 
ἄγεν (μυμδδ 1αε, σάποαν δὴ ἔογπιαγε, ἐπεεέδοῦ, ἷἴτι δοῖϊννο τᾶ- 

τα, νι... δίορῃ. Ὑο4. 1 ἄχειν εἰ ἄχισϑαι, ϑῖυτ, Τοχ.. 
ΧΟΠΟΡΉ. ἴῃ ψ. υμπι. 20. 0᾽ Θχϑανρῖα ρδγεοιρι ἀχϑθεῖσαε, 
ἠγμένοι ὅἄθ οδπίρυδ; ἄεχμθ ἐΐϊδάδης δοιίϊνιιπι ἤγαγεν ΔΡ. 
Ῥ)υι. ἀθ Εάιο. ἅ, 17, Νοδῖοχσ 4.1, 44. ς. ἀθ μοιβῖηθ, κρε- 

, κῶς ἡγμένος. Ηϊης παίδων ἀγωγή θἱ παιδαγωγός. . 
ἀγενής θὲ ἀγεννής Α.1]. 8. τ. 2. ν 
ἀγένητος οἱ ἀγέννητος Δ. 11. 8 π. 1. Ν 
ἀγνός Ἀυ110 ξ66]6γθ Ῥο]]υΐωβ, σαπείς Μ,, 14. 6. 
ἀγὼν τῆς δίκης οεχραγόπ βογόπαε, αρείο Ο. 5. ἃ. 
ἀδικεῖν. ἀδικεῖς Α. 1. 14. ἡ. 2. ΝΝ 
ἀεὶ ρτο ὁχάςοτε ἧι. 6. χυοῖϊοβ ᾿ϊα ϑυϑηὶὲ (οἴ, ποῖ. 5, δὰ Ἀ. 1]. 

18.). Μ. 13.}. τὸν ἀεὶ πλησιάζοντα Ἡ. 6. »ιοῖθθ δϊχυΐδ 
δοοθαιςῖ, ϑυτη ---, μὲ φωφμδ. 81. Τδυο. 3, 77. τὰς ἀεὶ 
πληρουμένας ναῦς ἐξέπεμπον». 

αἱρεῖν νἱά, λόγος αἱρεῖ. αἱρεῖσϑαι οἴἴροτα, Βῖῃς ὑγοδαγε,. 
Ῥγαεβεννε (, τά. ο. ᾿Ν ΕΝ 

ἀΐσσειν ἔοττ!, Ἰονίτος ππονοῦὶ Μ. 42. Ὁ. ΟἿ. ἄττειν. 
αἰτίαν ἔχειν ὈθΠΟ συοαμθ δϑηδὶι ἐϊοϊξων, ρογλίδογὶ, αἰεὶ: ΤἘὨΘ- 

θὲ, Ῥ. 169. ἃ. ὧν δὴ σὺ πέρι αἰτίαν ἔχεις διαφέρειν 1. 8. ἴῃ 
εν δ απ οΥὶς ΘΧΟΘΙ]ογα: ν. οι, δὰ σοσρ. 126. 8:1. 
Ἁ.1. 31. ο. ὅςις αἰτίαν ἔχει δ. τ. Π. σ. σοφώτερος γεγονέναι 
φιμΐ Ῥονίοϊξε σοτιεμεδογτιο σαρίεπείογν' βασέμς αϊεαξιεν". ᾿ 

ἄχακος ταϊηῖηιθ τ] 11 Οδ118,) δ᾽ ΠΡ]. (λαγπιοῦ), νοοδϑυ]υπι δο- 
ἠδδίασι ρτοὸ ἄφρων, υἱ ἀοςοὶ ϑοογδῖθβ Α. 11. 5. Β. 

ἀκολουθεῖν, ὧὐ ποδίτυαπι Λοίβεπ, ἱἐπεοίίδοεμ εοπρεφμΐ, ἀπε. 
μὲ Μ.9... Μιά. ΤῊ Θδοί, Ῥ, 185. ἃ, “γὴχερεῦν ὦ Θεαέτητε, 

ἀκολουθεῖς" καὶ ἔςιν ἃ ἐρωτῶ αὐτὰ ταῦτα. Ρ]ηῖι8 ἀκολου- 
ϑεῖν τῷ λόγῳ ῬΗδθάο. γ, 107. Ρ. -- 894 ἀκολουϑεῖν τινε 
(μου) οδεσπιρ ογατιαϊϊ δοιὰ Ο, 7. α. , 

ἀκούειν. ἀκούω Ῥτο ρτγδθϑιογῖτο Μ. 32. ποῖ. 2, κακῶς ἀκούειν 
81188 υδυγρᾶῖων τ Ἰδἴϊηυπι πιαΐ αμαϊΐγ δ; 80ἃ Ο. 12.6. Ῥο- 

,. διἴυπι δὲ βθηδιι ρυίτηβτίο οοπρίοία αμαΐγα, Ραξὶ, (ΟΕ. Ο. 15. 6. 
ἀκχροχειρίζεσθαι Α.1.9... 8.80]. εἴ δυϊ. πυκτεύειν ἢ παγκρα-- 

τιάζει» πρὸς ἕτερον ἄνευ συμπλοκῆς, ἢ ὅλως ἄκραις ταῖς χερσὶ 
{εν ἄλλου γυμνάξισϑαι. Ῥαϊυχ 2, 153. ἀχροχειρισμὸς με- 
ἔτη τις ἐν παγκρατίῳ. Ῥτο πυκτεύειν ἴὰ ρταπιπιδιῖο} ΘΧΡ]1- 
οδἸΟΩΘ Θχρϑοῖθβ Ῥοιΐμϑ παλαΐειν. 864 ἵρδυπι ῥδηογδῖιμηι, 
ἴῃ 400 Ἰιιοΐῖα Ῥαρι] δῖα! λυποῖα ογδξ (ν. ϑομβηθιά, ν. Παγκρ.))» 
Ου)υδαιιθ Ῥᾶτβ δγδῖ ἀχροχειρισμός, δὰ ρυρ!αίωτπι ῬΟΊ1581- 
ταυτὶ χοζογθρδίασ; νἱὰ, ῬολίυΣ 8, οδΔρ. 30. (δὲ ἀθ Ῥγδν 

᾿ 6). 
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οἱ ΄αυδὸ τοὶ δ64. “- Ἐδάθαηιν νοοῖβ γ ἙΟΙ͂Ο Θ660 σιὴ 
ἄθπι μοδδὶξ ἢ Ῥσγδϑροειοηθ, συδπάο ἀναλαμβάνειν ἀϊοιυ 
ἀ6 “τ τδοίδιιάα, υἱ δἱῖ ζεόγεσε ἐγ ασίαγδ, γέρείεγε, υἱ 
Ο. 6, ς. υϑῦ δηῖχιδθ ἀϊδρυίδιϊοη 68 τοιγδσίδηΐωσ: οοηξ, ἀρ0], 
δοοζ, Ρ. 19.8ἃ. δοὰ δ]1118 10018 αδ ϊ οϑῖδ ΘΕῈ δΙΠΥΡΙΟΧ δ5)πθ 
Σιογδιξοηῖδ ποϊϊομθ διρηϊοδεῖο, ἐγαεξατχιαίκενγε πιεπιαγ, ἐχ- 

᾿ς Ῥοπάογξ, φασμῖσγο : ῬΆ16Ρ. Ῥ. 33. ο. Μνήμην δ, τι ποτὲ ἐξ 
πρότερον ἀναληπτέον: Νῖ. 34. 8. Σκεψώμεθα δὴ καϑ᾽ ἕχαριν 

’" ἀναλαμβάνοντες ποῖά ἐςιν ἃ ἡμᾶς ὠφελεῖ. Οὐδτο. οζἴδπι ἰῃ 
Ἰοοἱβ 6ΧΣ Οσιῖομθ ϑὲ Αροὶ. νϑερυπι Ποὺ ἴδ Σ 6 ΠΡΘΓΘ πιλἹῖπι,. 

ἀνάλογον ν. ἴπι λόγος. 
ἀνάπηρος Ῥτορτὶθ ὁ καϑ᾽ ὑπερβολὴν πεπηρωμένος: δοἃ τυιδυτρδῖμ 

ἔοτο Ἰοσο δ 1ο8δ πηρός αυοά ἐπι Ῥζοθᾶ πιΐηιιδ ὁδὲ τρ](2- 
ταδὶ Ὁ, 14.6.. Α. 1]. 19. ἃ. 

ἀναρτᾷν εἴς τι λϑοῖογο ἢ]ο νδ] Ἶἴοσο δὰ αἹλαυϊὰ, Ηϊπο ῥδβεῖνε 
ἀνηρτῆσθαι εἴς τι ρεπάετγε δ, ηιιοὰ εϑῆϑιι πυϑίδρμοσῖοο δὶ 
ἀγα Ἱ Ὁ δι: χιδᾶ σθ, οπισιῖδ δυδ ᾿ᾶθ Ῥοϑῖοσθ. ΝΜ. 25. Ἐ. 

ἀνατιϑέναι, ἰδάϊεανγε, ἀϊοϊϊυς 46 οπιηξ τὸ 4088 ὅπ ἐθηηρ]0 δ 
θηάϊιν νο] σχποσυησυθ τποὰο σϑροηϊίν, τδχυο Α.1.50.ς, 
8 ᾿ὨΩΔΟΙΡἤΘΩΘ 1ῃ Σου. -- τινὲ αἰτίαν τοῦ 

Α.1. 31. ποῖ. 0 ἀνατίϑεσθαι (εονίγαξίτιτ τῷ 9εῖναι, 
Ῥοηοσο, δἴδιι θυ) αζέξόν"͵ δεαέμογο, πονοοαγό: νἱὰ, Μή: εἰ 
οοηξ, ἀνεύχεσθαι, 

᾿ἄγα εν γεβεντο δὰ δισχυοπι, (“ἰοῦ δογμίόπ.) Α. Ϊ,45.ο. 
10. 0. 19. ἃ. 

ἀνδραποδώδης ϑοίξ Α. 1. 3λ. ἃ. οὐτν ποῖ, 
ἀνεύχεσϑαι νοῖὰ χοϊταοίδεθ Α. 11,8. ὦ 18. . Οοηΐ, δυν. 

ἀναρᾶσθαι, ἀντὶ τοῦ διαλύειν τὴν γενομένην ἀράν : Ιδίϊηυμ. 
9 γιοῦ ὮἈ. 6. ἀισγδγια Ῥγϑουπὶ Ραϊϊ οὐξδα,) οδηΐτε 

ν. ναῖοκ. δὰ ΗἩοσοὰᾶ. 8, 63. Ρ». 647. Οομπῆ, οἴλδμι δυρ. ἄννς 
᾿ς γχύίϑεσϑαι. . 
ὥνήκοον εἶναί τι (νὰ, ΟτΑσασα, δ. 117. ΟΡ6. 3.) 2. 6, οὖν ὧτ' 

κοέναι. Α.11.7. ας. . 
ἀντέχεσϑαί τινος Α. ἘΪ, 16.8. δἰϊουΐ τοὶ αὐλαενονο Ἶ, 6. ἰπιρδηι 

οροῦδηι ΑΥ6. 
ἀντιποιεῖσϑαΐ τινος νἱηἀξοδγα δ:δῖ. τέχνης Ῥγοβεενὶ Μ. 21.}. αὶ 

οὐπι ἴωξ. θοά. δϑῆϑι 28. ἁἃ. Οὗ, προσποιξῖ 
ἀντίψηφος σοηῖγαγια βθηϊτϑὴδ Α. 1], 22, Ὁ. 
ἄξιος λόγου (υπᾶὰς αξιόλογος) τπεπείοτιθ εἰϊφητς Α.Ϊ.4.. 

ἄ0. 'θχῖγν. ἤϊης δοπι, ἐξγσρίμς Μ. 30. ε. 
ἀξιοῦν Ῥτορτῖθ αἀϊδυπι σϑηδθγθ. Ηΐϊης ἀξιῶ τπιογάτπι οϑῖ, δ᾽ 

αὐτὰ σΟΘη860. ἴιπιὶ Ὡΐ ἴρ866 ἐδοίδια, τρΐλὲ ἀτσρορο, ἴυπι υἱ 
ἰΐ δδοϊδηϊ, ροσέμίο, 1ΠἸϊυ8 Θχϑηιρῖδ διιὴς Χϑη, Μθηι ὦ 

4, 9. ἀξιοῦσιν αἷ πόλεις τοῖς ἄρχουσιν ὥσπερ ἐγὼ τοῖς οἰκέται 
χρῖσϑαι δοόχαυπι σϑηδθηῖ, 86 118 υἱῇ, ἢ. 6. ὈΓ νοϊυπι; Ν' 
28. οχίγ, χρήματα ἀξιοῦσι πράττειν φμαδεξιωνι βασόγο «ἰδὲ α" 
γοβαπῆ,. ποὸπ ἀμδίέαπε. Α.1.33.Ὁ. ὥςε μὴ ἀξιοῦν ἀν 
γωνίξζεσϑαι τιὲ εἰδὲ τιοτι αὐ οβόπε, σον οἰδὲ σωπιατι: 4υοῦ. 
δὲ ἴρϑυπι [,διϊηῖδ Ἰηϊογάνπι δϑὲ ρονρεμέαγε: ῬΙδαῖ, ΑἸηρμ. 
41,205. Τυωπ᾿᾽ ἀἄοπιο Ῥγοἠϊδογθ ῬθγἘ5’6 τη. αὐνεπίεπιαθς 
Ῥορεωΐας 7 2, 2, 156. δ᾽ δΔ|10ῖ. Ἰὼ υϑ δέον! διυΐθαι ἰδιις 
νοτθὶ δὶ ραϊβοδίουθ ἢδθθ8 ἀξιοῦν Μ. 27. ο. ὃ ἡμεῖς ἀξιοῖμν 
μανϑάνειν παρ᾽ αὐτῶν ὃν ἂν πέμπωμεν. Ῥοφεωϊαπι τὲ 
εαξ. Χοη. 1. ο. ἀξιῶ τοὺς ϑεράποντας ἐμοὶ παρασκευάζει». “" 
Ἐυϑηΐαιι8 6Χ ῥυϊπιδγια νϑυδὲ δ: ρηΣβοδιοηθ, ἀΐρηυπι οΘΠδεθ, 
ἀοειναῖα δεῖ δϑέϊδαι ἤδϑο, νει σΘΏ86 79 ἢ. 6. δέ μα ρ μοῖος 

᾿ ε 

Ἁ 
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(απεθΡ δ, εαὐρείπιανο, Ῥωέαν δ, χίδλτα ᾿ΆΡ066 Νῖ. 31. ἃ. Α. 1.32, ο. 
«11,21. Ὁ. 

ἀπάγειν γοςσδῦ. μάϊςοῖ416 ΝΊ. 43. ο. 
ἀπεργασία Δ ἀπεργάζεσθαι μετῆοοτθ, Θθέβοδεθ, δὲ ρεγβδθοιίο, 

ρογαεξίο. οἰαῤρογαεῖίο: νιὰ. ἘΘΙΠΥρΡΉτ. Ρ. 3. ἀ. 14. ἃ. υδὲ] 
ΔΡ98 ὠπεργασία ἔργου, ὑγιείας, τροφῆς, πλοίου. λα ἱρὶ- 
ἴων ταϊϊοηθ ἀπεργασία νόσου Θ556ῖ, δὶ 416 ππϑυρυσ Θἔῆσ6- 
τρῖ. δά σοῃμμνιϑ δδὲ διῖδπι δυθ]θ . τοῦ ἀπεργάζεσθαι, 
δῖχιιθ δῖ. 4.11, 4, ς, ἐπερχασία νόσου 6δῖὶ ορογαξίο, εβίξοξως 
τλοσρε. ΟΕ, διαπράττεσθαι. : 

ἀπιςεῖν δΔἀάϊίο οὐ, νι. δά Μη. 96. , 
ἀποζῆν νι, ἔχο. 1. δά ΑΙοϊὉ. 1. 
εἰς ἀποικίαν ἱέναν πειΐργαν δ᾽ ἐπὶ οοἱοπίαττι αἰίφμαπε ραῤγίαθ σιπθῚ 

μετοικεῖν. τπίργαγδ ἰπ «αἰζόπαπι εἰνέέαξεπι, Ο. 13. Ὁ. 
ἀποκάμνειν ἀοἔαιρατ!, ἀοβοθίο:; Πῖπο ο. πῆ. ἀεσώενσ οὗ τηδ- 

ἔων αἰΐφισηι (:, ' 
ἀποκχνεῖν Α.1]. 42. Ὡ. ἀ.᾿ 
ἀποκρίνεσθαί τὸ Ῥτο πρός τι 0.9. οχῖτ. «--- ἀποκεκρίσθαι 

8618: 8868. Νῖ. 8,8. ι, 
ἀποκτιννύναι Ο.8. 4, Α.1.18.». 4.11.13.}. Ὅτο -ξἔνειν Ῥ]διοιϊ΄ 

ξαυουϊτιατθ. ν. Ῥηδϑά. Ὁ. δί. 6β. Αροὶ. Ρ. 80. ἃ 
ἀπολαύειν Ῥὸν ἱτοηΐδηι 801} ΠῚ Ώ ΘΠ) τἰϑυτρδῖυς οἰἶδαι ἀθ ση|8]18, 

Ο. 15. δ. οἱ προσαπολαύειν Α.11, 22. ο..ἐπερδν" αὐρβδντα (α΄ 
ΤΩ σΟΙΙ σα 1111), . 

ἀπολείπεσθαί τινος αἰσεείξεξ, φαγογ δ, τιοπὶ αἰξίπιρογ Α, Ἷ, Δ1. 9. 
εἰ 60. οχῖγ, 

ἀπολύειν. Μ. ἀ!. ἃ, αἰϊοτιαπι 6 ἀποδιβ, συδθ᾽ δγδηὶ, ἀπολέλυτας 
τπιέειπι “αοίωτη 6. ἀπολύεσθαι εἰ ἐπιλύεσθαι ποῖ. 7. δὰ 

. 4. ᾿ ΄ 

ἀποπέμψαε ξένους ΠογοΥῆο9 αἰπιίετθ Μ. 28, ἃ. - 
ἀπορεῖν τιοὰ ΒΑΡ τθ, μδοβιϊατθ, γοϊοΐξωτι 6566, ποῖ. ἀ, δὰ Α.1. 42, 

---ὄ 4.11.8.6. 001 δρῶβδῃ νογετιαϊξ οατπὶ μή ςοοπϑίγμοίπι 68. 

ἀπορία το ἀιδῖδθ, σοηϑ1}1:}: ἱπορὶὰ Α.1]. 17. Δ, 22. Ὁ, --- Ἐπὶ 
οἴλᾶτπα Ἰπορὶᾶ, Θρθβέδδ: 8608 Νῖ. 11. Θ. ΡΘΣ δοιθῃ ἸοΟαί 618 
ΟΡΡοΠΙΩ τῷ πορίζεσθαι, ἀρ 00 Χὰ! ποὴ δοαυϊτὶῖ, αυΐα 
ὩΟῺ νὰ]. 

ἀποτάδην νοσδῇ. ρταταταδίϊοιπι, ποῖ, ᾧ, δᾷ Α. 1]. 4. 
ἀποχρῶν δι ποῖθης, ἑήοπεοις Α.Π 13.ς. 

᾿ ἄρα, ἀρ᾽ οὖν το ἀρ᾽ οὗ, ἀρ᾽ οὖν οὐ ν. ποῖῖ, δὰ, Μ.21. Α.1..17. ἃ. 
τ 22. π.ἅ, ὁ. ἄρα μή, δἰομϊ μή δοϊαπι (νὰ. μή), ἴη- 

τουχορᾶϊ 1 ΤΘ 1 ΟΥΘα10.}:, 118 ἐδαιθ υἱ ἄρα δα άδι ἔθγα 4]1- 
4υ δηλ 501: οἱ ἀϊ θαι, δῖνθ νϑγᾶπι δῖνθ βοΐδπι, ὩΘ ἔογῖθ ΔὉ 
Αἰῖοσο δέδβεπιθίυν (γοδθ νἱοεέελε), Ο. ἁ. ἃ, Οἷ, Χϑη. Νίϑιπ, 

 Ω,, 6, 34. ΡΕ]αὶ. Ρῇαβθάο. ρ. 108. 5ὅ. Βϑρ. 8. Ρ. 405. ἃ. 
ἀρετή δοπίεας οὐἱχιια τοὶ ργορεῖα, Δ. 1. 38... ἀφ δργό, [εγεΐ 

Ἶμμαε. 57. οχῖγ. ὄφϑαλμοῦ ἀρετή νέγειι, νὶς οομβὲ. . 
Ἡρτοξέρξης Α.1. 35. πε. 6. , . ᾿ 
ἄρχεσθαι. Ῥατὶ. ἀρξάμενος υδυχραίαγ. ᾿ἴὰ πὰ ἀϊπ9 ΔΠαυὰ ΑΒ ᾿ 

᾿πτᾶ Σ6, ἰἸδηάυδηι ἃ Ρυποῖρῖο, ἀοβηϊοηάα; 1δῖ, “ἑ ἱποίρίαξ 
αὖ ---. Ῥοπῖταν δυῖθηλ Ὀ] θυ πα 1Π Θ0 οἵ Ὠμππιθσο δὲ οᾶ-᾿ 
δι ἸῺ αυὸ 1]]υἀ Ἰρϑιπὶ αποά τα ἀοπηϊίυν δηνπιδίιΣ 68ξ. 
γιά. Ηεϊπά. δὰ Οσοιρ. 606, Ρ]δι. Ἀθρ. 6. Ρ. 198. 6. οἶμαι 

. 4 ῬἘΕῚ ͵ Σ ἜΝ. 
μέντοε τοὺς πολλοὺς τῶν ἀκουόντων» --- ἀντιτείνειν, απὸ 
Θρασυμάχου ἀρξαμένους. Οοτρ. 1. ο, ἔςιν ὅςις ᾿Αϑηναίων 
ἀπὸ σοῦ ἀρξάμενος ---- δέξαιτ᾽ ἄν; 5ὶς ἰδῖιε ἃ. 1. 1. δαί. 

. : - [: 
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“τὰ γὰρ ὕὑπάςφνχονεταί συε “-- ἀπὸ τοῦ σώματος δρξώμενα, 
οὐΐ διδιῖαι δηδιορίοθ δάϊθοῖυσι, τελευτῶντα εἷς τὴν ψυχήν. 
35. 5. τὰ μὲν τούτων (Ἔβῆυπι ϑρασίδθ δὲ Ῥθγ8186), ἀπε" αὐὖ- 
τῶν ἀρξάμενα, βασιλεῖς εἴσιν, αιιαλαυδπι :δὲ Ἰθοο Ῥασ. Ἐ, 
ἀρξάμενοι, δὰ δοπδιτὰ μοσαπὶ τὰ τούτων» Ὡοπ χοϊεϊοπαα 

, οϑδεῖ. Ἐπδὶ Ἰλπιϑὴ οἐΐδπι ὩΣ 411: ποταΐηὶ δά δριδίυχ ΡδτγιῖοΣ- 
Ρίυπι; αυοά ἴὰπὶ δᾶ σρδχῖσαθ ςοπδοχιδυιθιπι νἹϑειγ 
οὐπλ Θὲ πουλληΐ διἀδρίδίωυς ἃ ψ0 Ῥδιαᾶθὶ δοῖϊο ῥυϊποξραῖῖ, 
μὲ Χοη. ΟΥχοΡ. 7,5, 65. (23.) ταῦτα γιγνώσκων, ἀρξαίΐμενος 
ἀπὸ τῶν ϑυρωρῶν πάντας τοὺς “--- ϑεραπευτῆρας ἐπὶ οεή- 
σατο εὐνούχους. ϑ85ὰ 101. 1, 6; 8, ΙϑΘρτῖυς οἴδηι οὖς ἐγὼ 
αἰσθάνομαι, ἀρξάμενος ἀπὸ τῶν ἡμετέρων φίλων τούτων, ἡγου- 
μένους δεῖν τὸν ἄρχονται κι τ. ὁ, Ῥ]αῖ, ϑγιρ. Ὁ. 178. ἃ. δοκεῖς 
μοι ἀτεχνῶς πάντας ἀϑλίους ἡγεῖσθαι πλὴν Σωχράτους, ἀπὸ 
σαυτοῦ ἀρξάμενος: ἴχ αὰοὸ υἱτοσὰθ Ἰοσο δα πούπιᾶπε βιιρα- 
γίοσισα Ἰοοοζιπι Θχρθοίδνοσι ἀρξαμένους, απο Στ ὧς ΤῊ 
ἰδιΏθῃ αιοά βοδπι οοάϊοθ δάδιιο ᾿πνθηΐυπι θεῖ. ΟΥχο τὰΐ- 

ον Ὧ88 ἸΘηϊδ 18 φδὲ ]οοι8 δρυὰ πορβίσιιπλ Α.1.34. ἔχεις, εἰπεῖν 
Περικλῆς τίνα ἐποίησε σοφὸν ἀπὸ τῶν υἱέων ἀρξάμενος : υδῖ, 
δἷ ἴοσυπι 6 ογρῖα βαργα δ᾽] αἴῖαπι πογῶδηι ξλοΐηιιθ, αἰ ξοθι. 
ἄυτπι ογὰξ ἀρξάμενον. 864 πιᾶρὶδ οὲῖδ! Δρηογπιὶδ Ἡργο- 
ἄοῖι5 Ῥγδεροῖ, υἱ 5, 49. ἔςι δὲ καὶ ἀγαϑὰ τοῖσι τὴν ἤπει- 

. ρον φεμομένοισι ἀπὸ χρυσοῦ ἀρξαμένοισι. . 
ἀρχὴ τῆς σκέψεως Ρεΐαοῖρηαπι 1. 6. ᾿Ἀμιδαπαδηξωπι ἀϊδαι: 8: 1015 
ος Ὅροροπ ἡὕπαπὶ αἰσρεὴξ) Ο.9. ἀ, 10. 6. 
-ἄσι Αἄἀνοτθὶα ]οοῖ Α. 1. 40. ῃοὶ,3. 
ἀσπάζεσθαι ΔιαρΙθοῖξ, οο]6 γα, ορϑζδιὰ ἄδχθ (Ὁ, 7. ἃ. 
ὦσερατήγητος Α.11, 7. οχῖς, τχοῖ, 
ἅτε ραγίουϊδο ρμοδιΐυ5 Ν. 15. ἢ. 4. 

΄ ἀτεχνῶς. Μ. 3.8. 4.1.21].39. Α. 11. 16.8ἃ, ρίαπε: υδυτρδῖμν δυῖθπΣ 
“ν ΣΒ ΟἸΣΩΣ ΔΕΒΟΓΠΟῺΩΘ αἰι86 Ὠἰθια ψιάθχὶ Ῥοδδὶῖ, πρᾶχλτεα 2 

ςουαρδσδουυ5, οπλ αὐτὰ Ῥγσγομ εἰπιΐΐδ, ἴτησιο μζατιε 
ἑάαπι, ἔδτθ πιο δ'θ Ἀγρθεθο]9 ἀϊοΐπιιϑ. ΟΣ, Ζθοιι. δὰ 
ΝΙρ. Ρ. 388. . 

ἄτοπος, ἸΏΒΟΪΘῺ8, τρῖγμς Ο, 2. 5. Α.1. 6. ἃ. 586006 Οδἰϊδπι 12δι:- 
᾿ δῖιγ 1 ἀθίθειογθι βϑθηδυπι, ἀξιώσας, ἐπορέις. Ἰβοοσ. 

ῥβαπδιμ, τάχ᾽ οὖν ὧν τινες ἄτοπόν μὲ εἶναι φήσειαν " ἐγὼ δὲ 
οὐδὲν τούτων ἄλογον οἶμαι ποιεῖν. της Α.1.27.8, ἀτόπως. ἔχειν. 

ἅττει», Ῥτορτῖθ ᾧττριν (ν]ά. γΑ]οῖς. δά, Ῥῃοθηΐδβ. 1388.) δεᾶςθ 
το ἀΐσσειν, υδυτρδίις ἀ6 χιον!8 οοἷδυξ Ἰονῖαμθ πιοῖι (οἔ. 

σδιν»), ργυονίϊγε, βεγγί, οἱ δὰ δῖε συοαμδ ἰγδδξοσ- 
ἴὰγ, Α.1.30.. --- ΤΏδοι, Ρ. 144. α. πρὸς τὰς δργὰς ὀξύῤ- 
ὁοποί εἰσι καὶ ἄττοντες φέρονται ὥσπερ τὰ ἀνερμάτιςα πλοῖα. 

αὖ Ῥ»ῖο τῖθ γωγσαδὲ δοὰ δριιά Δι οοβ ἔογθ ναϊ]οῖ ΟΥ̓ΤῸ σ. 7. ἃ. 
πῶς αὖ τὰ τοιαῦτα ---. 9. δ. 26. τ. 8. λέγω δὲ αὖ ΜΝ. 53. ἁ. 
ὩΒ1 οανϑ δο Ῥδγίϊουϊα 1 Βιυιογάτϊάθηι ῥυϊοσΐδυς ὀρροηξ ρυ- 
65. αὖ ἀν βίμιτων νἱ, ηοἹ, 8. Δ Μ,26. 11,4. 11. 18. τὰ. 5. 

αὔξεσθαι, δυρεῖί, ογϑδβοογο: Ρπάλσο Λοτσγὲ, " ογθδοοθο βοΣ]ῖοοῖ, 
ἀϊ ΔΙΌΟΥ 6 8Β6ιηῖη6, Μ,. 14. οχῖτ, 81. 1όϑαι Ῥιηπάδσγιι ΟἹ. 7. 
414, υδὶ 501 αἱξ, 89 νἱάοτθ ἴπ ΠΊΔΥΣ αὐξομέναν πεδόϑεν πο- 
λύβοσκον γαῖαν" 6εδ οταῖ ἈΒοάυϑ 1ηδ14, αυᾶπι 6 διαπο 
ΤῊΔΡΙΒ ΘΏΊΘΙΒΙ886 ἰΥΔάΘ δῆ, ᾿ , 

αὐτίκα φεαξῖνι: Ἰλλο δᾶθρθ (υὲ πορῖβ ᾿πίθσγαάιπι ρἰείοῖ, Ο 4111: 
ἀαδογαῖὴ υδυγρδῖυσ 1ῃ ὑγοδυσθηάο δυρυπιθλῖο ν6] Θχοπ,- 
Ῥ]ο ΠΝ ἴῃ Ῥτοσζορίυ ᾿“ξαζέτι 6δὶ Α,11.1. ἅ, 3.Ὁ. 42. -. 

αὐτός Α. Ἶ. 50. ο. τίς τέχνη βελείω ποιεῖ αὐτόν, ἐρσιωστι φιεενγιφιια 
- (ϑ  ἶοὶ- 
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- (Βομϊρῥοττο., δίπθα “εἰρη, .- αὐτό γ»Ιο αὐτὸ τὸ αὐτό 
Α.1, 58. ἢ. 1. αὐτὸ τὸ αἰτό οἱ αὐτὸ ἕχαςον Α. 1. 51. 
ποῖ. 1. 583. ἢ. αὐτὸ καϑ᾽ αὗτό ἐρεῖ ρὲ “6. ἔραν 
(8π υπὰ ἔτ ἴοι 661081) Μ,22.6. ἠ ῳ ὀ ὀ ἐοαὐτὰ ταῦτα εἴ 
ταὐτὰ ταῦτα Δ. 1, 3.π, 1. ΟΕ, ᾿ὀΘχοπιρίυπε δύρτα ἔμ χολου-". 
ϑεῖν». αὐτὸς αὑτοῦ »ράτιςός ἐξςιν Α. 11. 14. ἢ, 3, Π6 
ΒΥρϑυβραῖο πὶ τὴν αὑτὸς αὑτοῦ «οἱ βἴτιν. 1014, η. 1, 

αὐτόσε. Α. 1.39. ἃ. ἐπ᾿ δεπι ἰοσετη, φατῆ γεν (ἀοτι 1). ΜΝ. 5. Ὁ. 
δο, αἰ. άὶ ἐρέειν, ' 

ἀφιέναι οἱ ἐφιέγαε τιοῖ. 6. δὰ Α. 11. 6. 

Βαΐνειν 6 ἐμβαίνειν ἀθ οδηιογῖθιι5, ἐποσάφγε σσνΡρασσιιδ τόνδ ῦ δ 
«Θαοιμγιαίμγε γἧγεΐπεμσε Α. 1,10. ἃ. εἱ ἃ. ᾿ 

βάναυσοι τέχναι Α. 1. 84.ς. Ὗ. Ῥετσῖζ. οι 4. Οσσοηον, δὰ Δ]. Ἡ 6,6. 
βέλτιον ν. ἄμεινον. ͵ 
βιωτός. οὗ βιωτόν ἐςιν ἡμῶν, νίξαπι ἀμσαν δ τιοπὶ Ῥολεγιμς Ο. 8. ἃ. 

᾿ Ἡοτδῖ. 2. ϑδῖ, 7, ἃ. μὲ νίξαίθ οἷξ 1. θ. οἱ νῖνθΥδ Ῥοδββῖπι. 
βλασφημεῖν (458. βλαψιφημεῖν) ἀϊλοθτθ αυδθ σιοοθᾶχιε δἰνθ 186- 

ἀδηε, ΡΙθγυσλαθ αὐάδτλ πἰϑγραῖιγ ἀ6 ΣΤ 4] ἀξο1185 δὲ σοῃ- 
ν1 0118 ἴΏ Δ]108 οἵ ἐπ ρβ8οβ ἀθο08: δϑοὲ Α.11.20.6. 22. 5. ἀϑθ' 
7 }19 ῬΓΘΟΙ͂ΡῸ8 Ρ81 ὈΥΘΟΔΊΟΣΙ ῬΘΓΏΪ Οἱ ΟΒ18. 

βομβεῖν ἀθ ϑίτοριιιι 4 δ]18 δδὲ ἀρυτπι. Ο.17. ὧδ σοπέξι τιξδ. 
γὴογ ἐπ ἀρ. ϑάρρῇῃο: βομβεῦσιν δ᾽ ἀκοαιέ μοι. 

βουλεύειν σοχϑυΐετο: βουλεύεσθαι δθουπι οοπδιΐθγθ, ἀ δ᾽ θγάᾶσθ, 
864 οἱ οὐδὲ εοπομίογο. Μ, 13. ο. εὖ βουλεύεσθαι (σἱεῖ τυολὲ 
δεγαεἤιδπη). ; ! 

“ 

Ν 

Ταρ ἴπι τϑβϑροῃβίουθϑ δξηυσηδεινα 6. σ' Μ. 11. 4, Εἶπον γάρ, ῬΊδΘη9 
Ὗϑεο α11ς18. ΟΙΧῚ Θ᾽ ἢ. 6ς, ίχὲὶ τφαπο. Δ.1.60.Ὁ. ΟΕ. 
Ἡοορον. 12,1,5ϑ. “ - δρυμᾶδιὲ 1ὼ Ῥγοροβι ποθ 4π86 66- 
πιοπδίκδινο Ἰηἰγοάμποϊίαν Α. 1. 56. 5.4. --- ϑδυδρθοΐυτα ΝῖΊ. 5. . 
Ὡοΐ, 23, 

γὲ ἴῃ Θγαιπιθγδ οΣθὰ8 Ο, 7. ποῖ, 1... --- νοθπι 8006 ροτὶξ Ῥᾶγ- 
τπουϊὰθ γάρ, δυρυχαθαϊμαθ δαιοὰ ᾿γο 115 αιἷὰθ ποδὸς, 
ἀϊοῖα βδυηῖ δϑροει: 118 ἴδῦθῃ αἴ Ῥ6Ε στοά θβιῖδιη νογᾶπι δἶνθ 
Ἀσίδι ΠΟΩῺΪΒΙ ὨΓΟΌΔΌΣΙα 111 χδαάδῖ: νὶὰ, δά ϑορῇ. 
ῬΒιηοοε. 456. Ηοο δβϑδιι δᾶθρθ δϑοΐβοϊξ:. Ῥδζίϊουϊδηι τοὶ αιᾶ 
διραταθιίαπι Πἀ Πεπιδίωσ, γέ τοῦ, ]Θαθ οἶος οοχὶθ νθ- 
τυτι 6581 (τονίεῖ ινεπέρεεσπς ἐδε οι)... δὶς Δ.1], 47, ἃ, με- 
ταβαλλόμενός γέ τοι ---, οἵ ἴῃ ἴρδο ]ἰταῖῶθ ἄϊδ]ορὶ Φαίνῃ γὲ 
τοι--- αρὶ οδιιδᾶιχι πὰς ἔογιαα γϑθαϊὲ δόοῦ. οὰξ οοπ͵θοῖι- 
τᾶτα, 4.}80 Ῥγδθοθαϊί, ξεοοσιῖ. Ἐοάθπι δυΐῖθιι δϑῆδιι δι: ] τοῖος 
οἴϊδῃι ἀ] θσιθ δοσιοηὶ, πὰ ᾿τηλιαῖα 18 ΔΕ υσδῖϊο : Οοτρ. 

᾿λωδὲ, Τί δέ; ἐπιϑυμεῖ Σωκράτης ἀκοῦσαι Γοργίου; Ἐπ᾿ αὐτό 
γέ τοι τοῦτο ποϊρεσμεν : ΟἿΣ οδὲ δ]1αι]ὰ ἐδοΘ 1 ἴῃ δῖα ἢ πι}- 

. τδίϊοσθ. [πα 181} διιῖθπι. Σϑϑροηδίφρηθ δᾶ00Ρ6 δαάϊυτν δή. 
νυ Ὁ. 23,4. φασί γέ τοι δὴ οἷ τούτων κύριοι. Ὑιὰ, οἱ ἌοΡ. ὅ,, 

Ῥ. 476. ς. 6. Ῥ. 504... (ΟΕ, ἤδτα!. δὰ Υὴρ. Ὁ. 297, ᾿ 
γενέθλια, γενέδια. Α.1,36. ἡ οἱ. 8. ες 
γένη, «ἰἸδιτ δι Ῥορ, Αἰὶ, Α.}. 35. ποῖ.3, ι 
γέγνισθαι. γενέσθαι παίωπι δι, ὃ γενόμενος πΡῸΡ γιαξιι. 

“Ὁ, 412..5,. 4. (ἐπειδὺ ἐγένου). Δ.1.36. ες. ἃ. Οσπξ. Ηδτγοα. 5, ἡ, 
τὸν μὲν γινόμενον ὁλοφύρονται, ὅσα μιν δεῖ ἐπεί τε ἐγένετο 
ἀναπλῆσαι κακά. Ἵ, 3. συνεβούλευσε (ΧΘΙΣῚ) λέγειν ὡς αὐτὸς 
μὲν γένφιτο Ζ“αρείῳ ἤδη βασιλεύοντ. “-- Ψὶιά. δίκαι. 

γλίσχρως ἰϑιδοιῖθτ, ἀθ 118 αιιᾶὰθ' Δορτθ, Ἀν 6]]: Ῥοῖδαπα, ς, Ἴδ. ἢ 
αἱ. 

κ 
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“4αἱἰ. δος ἔοτπιᾶ ἴῃ οὐ] οσχυῖϑ Ῥοδὲ εἰ δὲ δ᾽ Ὡοπηυἷἶι ἴῃ. 
ἸΟΙΓΟΡΑΙνΔ υδυγρδίυς ὕτοὸ δέ, αἸ01168 ἔογιτι8 ἢ ος Ῥτοηιη- 
εἰδίων, νοὶ πιϊγδπαϊ διρηϊποδίίοηθ, νοὶ ορροβι!ϊοῃῖβ, να] δὲ 1 
οχοϊϊδηάδαι δἰίθγιιβ διϊθπίϊοηοθπι, 1ἴἃ τ κί δαὲ ῥ᾽ ογιπι- 
46 τοάαϊ μοδϑὶξ ᾿διΐπθ φωζα ἑεα 7 φαΐα ξωπι 7 φμίά ρον. 
γο ια. δ᾿ οἷς. οἱ εγην, δὰ ΥἹἱρ. πῃ. 346. Νοῖ, πορῖνγ 1, 
δὰ Μ.2. ποῖ, 5.Δ Μι16. ποί. 5. Δ. 10. 1.2. δὰ Α.1.]. 
Ὡ. 2, δὰ Α. 1. 23. 

δαιμόνιος νιὰ, μακάριος. 
δὲ ἀδυπάδηδβ ροβὲ ρμδεϊϊοϊρίυπι νϑῖ πῃ δροάοεϊ, Μ,.(. 20. η.3. Α.1. 

41.π.ἅ.. 4.11. 10. ἡ.2. 24. τι.3. Αἀά, ἠοῖ. δὰ Α,1. 834.}, Α ἢ, 
43... ἄυρ!οχ δέ τϑοροημάδπε εἰ Ρ]1ο1 μέν ΝΙ. 34. ἃ, 

δειλά οἱ δεινά 4.11. 9. ἡ. ἀἅ. 
δεῖν οἱ δεῖσθαι Μ. 12. τ. 8. . πολλοῦ δέω οὐπὶ ΤΕ. Ῥτὸ ποὶ- 

λοῦ δεῖ. ἐμέ --- Μ.29.6. Α.],54. Ὁ. τοσούτου (λι 
τοσοῦτον) δέω Μ.1...1. ΄ 

δέχεσθαι εὐπὶ Ἰπῇ, οἸέρογα, πιαϊϊθ, νοἰϊδ Α. 1.21.6. Ὁϊε.. ὃ 
τινί Ῥτὸ ἀπό τινος νοοῖ. Μ, 14. ἡ. 6. . 

δή ἱπιθζάμαι ἱγοπΐσιυπι, φοίέςεε, Μ΄. 22.Ὁ. ἕνα δὴ ἐλεύθερο; 
ἧς. καὶ --- δή δοτῖθαι ΔΙ φυᾶπι οἰδυϊὲ ουπὶ νἱ, Ν.2ή., 
καὶ πλοῦτος δή. Ἰθδαιοειδ. Μιὰ. 8. ἀ. καὶ τάλλα δή. 

δῆλα δή οἱ δηλαδή Ο. 8. π- 7. , 
δηλονότι νοὶ δῆλον ὅτι. Ἐυ)υ8 ἔογποιϊδθ, υἱαῖ δου δαῖιγ, ΡΠ 

υἴγδαθθ νὴσι δυδηι δρυὰ δηϊϊαι!οῦοθ ὀχουοθῖ, δὲ ἸῺ οὐη- 
δἴγαθηδο δδηδιυ αἰδοθγηϊίυύ: μὲ Δ 1.22. ἃ, ἔς: δὲ ταῦτα ὅη- 
λονότι ἃ οἶσϑα Ἐ. 6. δῆλον δὲ, ὅτε ταῦτά ἐςιν ἃ οἶσθα. δε: 
νδιὶ διιῖθπι δοϑθὲ ἔογπια αυοάιθ ἴῃ βογ βοηάο ἀϊϑ)ιποία, 
υοῖῖθδ δὲ ροϑίϊωυπι, 6)]υ8 νοχ ὅτε οοπιπιοάθ δὲ οοῃβδιιθίο 
ΤΏΟΣΘ ΒΘ] ΘΙΤΒιδ 80 ΔΡρ]οδιὶ: ἀΌΔΥΘ 816 ὭμΏΟ ΒΟΣΊΡΒΊΠΙΝ 
Μ.οΊ10. 6. ὥςε οὗ ἀγνοοῦντες αὐτὰ ---- δῆλον ὅτι τῶν ᾳγαϑὼ 
ἐπιθυμοῦσιν: Ὠθαὰθ αυϊοσυδην δᾶηθ αἰδέετε δὶ δῆλον (τι 
ἃ 80 συοά ρδυΐο διαὶ Ἰϑρίίυς Οὐκοῦν δῆλον, ὅει---- ἀὐύ, 
23. Ὁ. 001 δῖσυϊξ ῥσίπυπι παντὶ δῆλον ὅτι --- [Δ πιοχ οἰ 1ᾶπι 
ΒΙΙΔΡ]ΕΣ δῆλον ὅτε δουϊ δοηδυπι 6δῖ: 1ξ. Α.]1. 27. Οοῃίιημᾶ 
διιῖθηι δογιρίατα αὐϊπιυν, δὲ ϑοζυπι αὐυδθ ΔΡ ὅτε ρῬεπάθηὶ 

ΓΟ ΡᾶΓΣΒ ῬΟΙ͂ΟΣ Ῥγαθοθάϊε, υἱ ἔπ Θχθθῦρ]ο δ]]αἴο οχ ἀ.1. ἴα 
χυΐδυε᾽ ϑαηξ αυδθ ξοσπιυϊδαι δηλονότι, Ὁ]ΔῺΘ υἱ τοῖῖεο ὶ 
πη 111 εὖ οἶδ᾽ ὅτι, ἴπ βπιϑπι βογῃοηῖδ τα͵θοῖδαν μαρθηῖ, 
γιά, ἀϊδρυϊδῖα δὰ (. 14,η.12. 1ιορμίπιαπι δυΐθτς 6666, δ 
τι Θη19ΠῚ Θοἔδπιὶ δ αυογυπι, δου ρίγαπι οορίδαι, δΔΡΡᾶ’ 
τοῖ 46, σιοὰ ἔοτγπεϊδηι δης δαπιϊτιηῖϊ οἰδλ ἐπ δίτι- 
οἴυτα Ρ6Γ Ασουβ. οὐπὶ ΙὩξ. Ὡδὲ ἀϊδδοῖὶνὶ πϑαυΐϊῖ: Ὧλ Α.}]. 
90. Ὁ. τὸν “γὰρ ϑεὸν οὐκ ἐᾷν δηλονότε Ἀ. 6. δῆλον γὰρ εἶναι 
ὅτι οὐκ εἴα ὃ ϑεός. Αἴαι!θ ἔπ Βοο, δὲ δὲ 4ὺἃ Ἐ18 δὶ πι}}}ὰ 
ϑιυῖ ΘΧΘΙΏΡΪΑ, δηλογότε σοπιπιοάθ. οἶδ νοτγίξιυς πέπεσγ απι 

- δῆλος δτι Ῥτο δηλωτικός, Ο. 3. }, 6. ᾿ 
δῆμοι Αἰιϊοδο ποὶ. 3. δὰ Α.]1.35.΄ 
ο΄. δι᾽ ὄχλου γενέσθαι, ν, ὄχλος. 

διαγιγνώσκειν. ἀθ -)υάϊοῖθυθ 6δοὲ αἰωσίέανο:; νἱά.. πὰ, Ἡϊης 
. ἃ, διέγνωκας 46 Ποῦ Ἶδπὶ διδιυ οι, διδὲ βεηιθηιῖα (ἀκ 

ἐξ ῥεὲ αἰΐγ' σοῆοτι αμερεπιαςἢε). 
διαλεκτικῶς Μ. 8. Ὡ. 2. 
διάμετρος Ἰίηίδα ἀϊαροηδὶ9 Μ, 19. ἁ. 
διαπράττεσθαι Ἰ. η. ἀπεργάζεσθαι οροτατὶ, οἔἤοοτο Α, 1]. ἃ. δ. 
διαφεύγει ἡμᾶς ξυρὶϊ τπιοδ 6: τρί γα τιπ τιϊοῆξ ζὰ ἐλοῖϊ. Μ. 81. 8 

6 

--τἀὐσδαδδαο.. οι ρμσ π-»Ψ.-- -- ,α,,ὐΊαιναιι . 
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584 Ὁ. 56. ἅ, διαπέφευγεν ὃμᾶς οθυρὶε πο5 ἢ. 6. ῃοδὶς αἱ 
ἈΡΘΩΌι5 ἔδοΐιπι 68, 

δίκαιός εἶμι ο. ἸμῈ!: Μ. 20, ἀ. οἵ, Ο, ἅἃ. Β.᾽ Αἀά.Ὡοῖ. 9. δὰ (Ὁ. 142. 
δίκαι γενόμεναι Ο. 11. Ὁ. ἰάθπι ᾳφυοα πιοχ (ς.) δίκαν δικασϑ εἷ- 
, αι. Ο 45 4 ἶγοδος τῆς δίκης ν ἐἰσελϑεῖν, δὲ ἐν δὲ 
δι α (.15. ἀ. ποιμενικὸν περιβόλαιον. ἔς. δὲ ἐκ τος. 
᾽ Ξ.Βοὶ, Αὐιβϑίορα. Νυν. 72. οἰ , Ὡ“ 

δόξα ἀιδ. Α. 11. 24. ο.᾽ ι 
δοξάζειν δοτιτῖτο, οχἰδίϊπιδτθ: δὰ Α..1, 28. ο, ἃ, οοπ)Ίέοεγε, σοι- 

)1οῖθηλάο ορίπίοηθπι 8101 Ῥᾶγαγθ: οξ. Χεϑη, θη. 3, 10. ἐθ 
6δΔΏΘ. 

δόσις ποῖ. δὰ Α. [Π. οχῖν. 
δύνασϑαι ροδε. Μ. 410. Ἐ. ποῖ, ᾿ 
δυσχεραίνειν τε ρτανατὶ, ξαδιϊάϊτο, σθργοῦδσθο Νῖ. 26. "».. 
δωρεῖσθαι ν. πομπή. 

. ᾿Ξαν Ῥοεὶ νϑερὰ νἱάθπάϊ, οββοσνδηὰϊ, απ. “ΝΙ. 26. », σκέψαι, ἐοΐν 
σοι δοκῶ ---- Ο. 9. ἃ, ὅρα --- τὴν ἀρχὴν, ἐάν σοι ἱκανῶς λέγη. 
ται. ἘΠυδι ΟἹ νϑγθιτλ πιθηϊθ ΘΟΏΟΙΡΙ ΤΟΥ 1 σοὨδίσμ οἴ 009 
ου͵ὰδ 'ὀχϑιβρίυτν οὶ Α.1.38.}. μηδὲ τοῦτο ἡμῖν ἄῤῥητον 
ἔςω, ἐάν πως αἴσϑῃ γἡγθημθ Βοος 581]θηϊῖο ῥγδοίθγη ἴδηι, 
μὲ νἑάξανι, ἀπ δθη δ ἢ. 6. πὶ, οἱ δοιὶ ροΐθϑῖ, βδϑῃ 88, 
51. ἢ. α,ἀά20. Τοῦτο δὲ τοι ἐρέουσα ἔπος 41ὲ τερπικεραύνῳ 

Χ 

Εἶμ᾽ αὐτὴ πρὸς Ὄλυμπον ἀγάννιφον, αἴκε ἈΧίϑηται : πᾶπι αἶκε 
΄ δος, ἐάν. Ααἀάᾷ, ϑομηοϊά, δὰ Χρου. Νίοϑα. ἀ. 4,12... 

ἑαυτοῦ. Α.1]. 10. Ῥ. πρὸς τὴ» ἑαυτοῦ μητέρα Ῥτο σεαυτοῦ. Οὐυδη- 
΄υδπι 101 1 ὕπο οοά. θ8ῖ σαυτοῦ. 8564. ἢδθο. νᾶτῖοῖδϑ 1 

. 8116 φυοαιθ ]οοῖ8, αἱ δμῶο δι οϊδλατη ργδθθθηΐ, πῸΠ 
ἀδοοῖ. νιά. Οτγδαι. 8. 114. ΟΒδ.5. Τὶπιδθυβ οἱ Ἀυδηκ. 
.92. ϑδίυτζ. Γ,6χ. Χοημορἢ. ἡπ ν. Ἐρο 1π ]οοο Ρ]διοηΐῖοο 
δὴ 6 Ἰθοϊίοηθπι ἴπμθοσ. ΟἸρρθ δαυτοῦ ἴῃ Ἰδιεθυ5 'σθνθγᾶ 

ὨοΩ Ἰάθπι δδὲ χφιοα σαυτοῦ; δ0ὰ ἰοτιᾶ μοίδοῦδᾶ δδὲ ἴοοο 
Ομ Ω18 ΠΟΙΣΟῺ8Β ἔδιος, πἰδὶ αυοὰ δὰ δοηδιτι ρτανῖιδ 
οδὲ δαυτοῦ; οἱ δῖ. Δ]:αι1ὰ παϑηπικώτερον πιῖπὶ νιἀοίυν μᾶ- 
Ὅθγθ, φυδηλ νυ ΐϊϑᾶτθ σαυτοῦ (αἷν τροϊϊεοαε ἀμ ρέερεπ εἶα δὲ" 
ὅπ ωξεον" νεγώδοπ ---ὸ. ἴῃ δουπλοθ διυῖθαι τπδρ18 66- 
Ὠϊῖο, νϑ]ὼῖ οὐαὶ ἐδῖἀ, ἀ. ποιὰ δάαϊίϊυς, Ζχερικλέα τὸν 

σεαυτοῦ ἐπίτροπον, ἔοτπιᾶ 1114 ἰοχυθηάξ ἴοοιπι, ΟΡἕΏΟΣ; 
ὩΟῺ ΠΔΡθΘῖ. εν ' 

ἐθέλειν ἀ6 τϑῦιιδ, ᾿δηξηῖδ σοἶογ 6 Ν. 39. ο. 
-εἰ ἰοτϊηδίϊο 2. ρθγϑ. ρ888. Μ.7.ποῖ,.3. Ο. ἀ. ποῖ. 4, Α.1.4.5.4. 
εἰ τοβροη δι οηθης ᾿ποῖρὶξ 6]}1ρι100, ποῖ, 2. δὰ 4.1.6. εἰ ἀυ- 

Ρἷοχ δὲ ἰχῖρῖοχ ἴθ τᾶ φγχοίδϑδὶ πομπιροδῖῖδ, Ν΄.8. ἀ, ποῖ. 
εἰ ἴπ 10 οθγῖα, ϑὲ οἷϊσα πυροιμοϑῖη, ναὶοὶ σἐφεΐάεσπι ((ῳ 

. Μ. 8. ἀ. πολλῇ εὐρυχίᾳ ἔοικα κεχρῆσϑαι, εἰ --- ἀνεύρηκα. Ἠυῖο 
ὑδ] οοβηδίιβ θδὲ θεν! βδῖιδ 1116, αιιο εἰ θδὲ ῥσο ὅτι ροϑβὲ 

, 

νοῦρα δἰθοιοηυπι δαῖτας Ο.1. ς. Α..1,32. 6. εἰ μὲν 
βούλει ---- " εἶ δὲ (80, βούλει) --- Α.1,22.Δ. Μιά, ϑγτηρ. 29. ἐχίγ. 
οἱ 101 ΚΥν οἱ. εἰ δὲ βούλει αὡὲ δὲ πιανὼΣ ΝΜ. 2. ποῖ. 10, 
εἰ μή τοδροπάθηβ Ῥγαθοθάθηῃ μέν Α.]. ἀ1. ἡ. 6. εἰ δὲ 
μή. φιδϑοϑάθηϊθ ποβαϊϊουθ (, 45. ποῖ. 9. εἰ μή τι 
ἀλλὰ --- Μ.22. ηοἱ. 3. Ζ , 

δἰδέναι. οἶσϑ᾽ ὅτι --- Μ.20.Ὁ. ποῖ, 86. Δ, οἶσθας Α.1. 21. 
. ἃ, 4, οἴδαμεν. Α. 11. 7. π.6. 

εἶον ῬΤΟΡΥΙΟ δϑέπβοηὶ ᾿πιθγεθσίυση. Μ. 7. οχίσξ. οὔτ ηοΐ. 
δἶναι 

4 

«. 

4 
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ἔνα. τ“αἰνιπε 6ε:δ, μρογόη: Ο. 11. ποῖ, εἶναί τὶ 1. ε. 
ἀξιόλογον εἶναι Α.1. 38. Ὁ. ἔςε ταῦτα Ῥτο εἶεν Ο.1. 
Ώ. ὃ. εἶν ΔᾺ οπιέβδδιτα, Δ. ἵ. 2. ἢ. ἡ. 26. ἢ. 4. εἴ 
σαν Ὡοϊ.6, δὰ Α. 1. 17. ἢ Ῥτο ἦν 1. Ῥ6τ8. 4.1. .49.:. ὦ. 

εἰπεῖν. μαι. εἰπόν Δ εἶπον: Ἐπο. 1. δὰ Μοιόποαι. εἰπεῖν 
Ρῖο ἐρέσϑαι Α 1]. 10. ἡ. 5. 

εἷς Ῥοϑκῖ ἐπαινεῖν εἰ δἶψῃμ, Α. 1. 16. π. 8. εἰς Ῥτο κατά, τε- 
“ρεοῖιε, μοὶ αεἰείπεε αα Α.1]. 17.νι. εἰς καλόν Ν. 
26. ἀ. ορρογίμπεο: νὰ. ΥΥΟΪΕ, δὰ ϑγυίρ. 2,9. - 

εἷς. νὰ. “νύ. γέ τῳ “τρόπῳ ἕν Ῥτὸ τί Α. 1, 57... ἡ. 
εἰσελϑ εἶν εἰς τὸ δικαςήριον, οἷ εἴσοδος τῆς δίνης. νοσδθυ]4 }ιἀϊ- 

οἰ8114 ἀθ σϑιιδᾶ 4.80 ἡυάϊοῖο δοίίδτι ἱπεῖριῖ. Ο.. 5. τι. ἃ. 
εἶσϑαι Ο. 8, ο. τμωαά εν, αμοέογότι 6656; οἵ ϑίωγζ Τοχ, Χ 6π, 

εἶτα ἱπιογοοραῖ οὐπὶ 8] Ι4}8ἃ οὈ]υτραιΐοηθ (ΥἹρ. 7.5.4.) Μ. 12... 
Ο, 1. Ὁ. διιῖ οιΐδπι πιγδϊίΐοῃθ Μ. 2. θ. 4.1. 43. οχίγ, 

ἕχαςος ἸΙοοο ἀιυδὶο Α, ]. 11. ἢ. 3. . 
ἑχάςοτε χυοῖΐο5 δοοίαϊξ, χυοιΐθ8 το 8 ἔεσὶ. Μ,. 10.8. Α. 1. 93. ε. 

Α.1]1. 18. ς. 49, α. ᾿ , 
ἐκδῦναι, ἀθ δΒεηϊοπιδ, δίαδέ απΐπιο, ἰδ τ ποπ δι τυ ἔτ 

᾿ φρηῃξίδημδ. Α. 1], 17. οχίε. “: 
ἐκτός εἶμι τοῦ αε. Ἰλξ. Ὡοῃ δυπὶ ἰὼ 968 σοπάϊοίΐοηθ νοὶ δοσίε, 

πὶ -- (δὲπ τιέεδε ἱπ ἄδητι Ἑαϊζίο Σὰ --- Ο, 6. 6. 
ἐκχεῖν ἀπιΐεσγθ Ῥογάενδ, ἐν έξατι παδόγθ. ϑΘΟΡΆ. ῬὨϊοςς, 13. 

Ἰηὴὴ καὶ μάϑῃ μ᾽ ἥκοντα κἀκχέω τὸ πᾶν Σόφισμα, Οϑὸὲ νἱά. 
ποῖ. Ῥ)μαῖ. ἀθ Ἑάυο. Ρ. 10. Ὁ. τὴν δόξαν τῶν προβεβιωμένων 
(να δῃὶθ δοῖδθ) ἐξέχεεν. Ἡΐϊως οχρ]ϊοδαάιι Ο.. 10. ἃ. 
ἐκκεχυμέναι εἰσέν. 

ἐλλείπειν τινὸς πολὺ τοῖο ἐπξετίογθη, 6886 αἰΐχυο Α͂. 1, 37. 
οχῖγ, 36. ἢ. ἐλλ. τινὶ ἀοῆοδεὸ δι: αυ ἃ τὸ (ωπι εἶα: ---, 
πἰπλῖγιπι ἴῃ δοαιδηᾶο δἰίαυο. Μ. 22. ἃ. Ια. ρᾶφ. 1ἤς 

ἔλξις ἱματίου. οὐαὶ αυ]86 δγγπιὰ μαροῖ ἐπ νοϑειπιθαΐο, Α. ἴ. 87. 6. 
Γι. Τρωάδας ἑλκεσιπέπλους 1]. ζ, ἀά2, 

ἐμβαίνειν ν. βαίνειν. “ 
ἐμβρόντητος “πρίάως Δ. Τ|. 5. ο. 
ἐμμελετᾷν (ςἔ. μελέτη) Α.1. 23. ὙΙά, ἔχο. Ρδρ. 114. 
μός. Ὁ. 6.4 τῶν ἐμῶν μηδενί. 8. Ὁ. ὅ,τι τῶν ἡμετέρων ---- Θοταπι 

4μᾶθ αὐ τη (ποῖ) ρμορείποπῆ, υἱ οοτρδ., δηϊπυδ, ἔγᾶ, 
ΔΙΠΟΣ, ΟΡίὩΐο οϑθί. 

ἐν ἀθ οἰγουπιήδοοηῖθ τϑρίοῃθ Α.]. 48. Ὡ. 5. ἐν διδασκά- 
λων 8ς. οἴκοις Α.1.14.6. ’ ἐν. τοῖς οὔτι δυρϑεὶ, ΜΙ. 33. 

8, ὯΘΣξ. (, 1. Ὡ. 9. 14. ἃ. 
ἐνδείκνυσθαι, οἱ ἐπιδεῖχν. Α. 1. ἀ. ἡ. 4. 
οὗ ἕνδεκα, ποῖ. 2. δὰ Ο. 2. . 
ἕνεκα τοῦ --- γμαπέιπι 6:ὲ ἐπ “ττῷ Ἦν 0. εἴ ὩΠῚΠὺ ορυδ δὲ Ὡς- 

δὶ -, 4.1. 48. οχῖσ. δὶς Χϑῇορμ. Ουτορ. 89 23,14. ἐξέςαι 
ἡμῖν, ἐκείνου ἕνεκα. Νιά. Οτδαιπι, ξ, 437. 

ἐνεός πιμέως Α.1]. 5. Ὁ. ὁφεῖ ᾿πέϑθε οποδίίΐοστδ ἀθιηθηϊδθ νοςᾶ- 
ὍωϊΔ. Οὗ Βυμηϊς, δά Τῆπι. Ρ. 202. 

ἐνέχεσθαι. ἐπιροαϊζιι 6566, ἤδθτετθ: αἰκίᾳ, μέρα ἔἐσηεγὶ Ο, 11. ἃ, 
γϑένδε ροδλίια ται 1. ταϊδίξοηθ μὸὲ Ν,. 17. χ. 1. 

. ἑνγέ γέ τ τρόπῳ αἰίφωμα ἐαπιδηπ γαΐξίοπιο, πμοσμηηεθ ξαχιείοπι 
πιοάο Νῖ. 37. ἃ. σα. Ἡεϊηά, δά Ρμαθάν. 42. οἱ οἷ, Ηδγροος. 

Εἤη ἀμωσγέτως αιιοὰ 1άδιπι ποίδξ. 
ἐννεοιτεύδεν ἐπ τιξάο πὰεγίγε, αἱ Ῥυ]]ρϑ, Α. 1. οχῖς. 
ἐνσκευάζεσθαί τι ἱπάμεγο εἰδὲ Ο.. 15. ᾳ. 
ἐνταῦϑα ἴῃ σου Α. 1. 60. α. ᾿ 
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ἐντεΐνειν, ἔντασις, ἴθ ρϑοπιοιτιοἶδ Μ,. 922, ο. ἃ, οἐὲ Ἔχο. ν. 72. 
ἐντυγχάνειν. ὅ ἐντυχών Α. 11..11.Ὁ. φεΐοιτιφιθ οοσεγγὶξ (ἀθὲ θτδὶθ 

δοειοὺ οἕ. προστυχών. ΑἸϊᾶ8 ὠδὺδ διίζουδ γόΐαῖε υἱ ἐν.- 
τυγχάνϑεν Βοηδι. εοπροηπετιαἰξ δὰ ςοἸ]οφύδηάιιπι ἀδυτρᾶτθϑίωτ. 
Θδιοδῖμῃ. ἀθ ἢ 1,. ν. 396,8. αὐτὸς ἐν ἰδίᾳ πάντα τὸν χρά- 
νον ἐντυγχάνων οὐδ᾽ ὅτιοῦν ἐπαύσατο Φιλίππῳ. δὶς ᾿ϊδχυθ 
1161]. δ 6π. Νίϑια. 8, 6, 2. "Ἐνευχὼν γὰρ αὐτῷ --- σοπνεηϊε 
ὀπτσι «τον δἴ ἂρ. Ὡοβῖγ. Μ. 2. Ὁ. οὐδ᾽ ἄλλ πὼ ἐνέτυχον εἰδότι 
σπιόπάϊμηι οοἰοσιῖς τατι. δοιρίοτγαϊας Ἰοοσυῖο ἔντυγχάγειν 
βιβλίῳ ἰόρενε ν. Ἡοὶμα, δὰ ἴ.γ8. 2ή, 

ἰξ “δομπάμμι. Μ. 382. . ὧδε οὖν σκόπει ἐκ τοῦ σαυτοῦ λόχου : οἱ 
δηῖθα 30.Ρ. ἐξ ὧν αὐτὸς λέγεις θαυμάζοιμ᾽ ἂν, ὅπως ---- 
Α.1. 48.». ὡς ἔκ τοῦ σοῦ λόγου. ἐξ οὰξ σΟΙ ΠΣ σθτθ 
Ἰιοθὶ ὃχΣ ---"᾿ Ο. 1. ἡ. 12. 

᾿ἐξαπατᾷν Ο. 10. οχίε. ἐξαπατηκέον, δὶ ἐη1611Πρϑη ϊ18 ὩοῺ ἅς6ι:- 
δαϊνυβ ταὶ, 4 ὈγΆθοθαϊι, δδὰ ρϑιβοπᾶθ αὐτόν. 

ἕξεσι ΤΟ ἔνεςι., Ροῖος Νί, 28. ἃ. ΔῺ οὐπὶ ἃςο. δὲ ἐπέ, νἱά. 
10. ποῖ, ' 

ἕξις Ὠδ 8 ν0] δθέϑοιϊϊο δηλ! (.ϑέξιεγιιτρ) Ἄ. 11. 1. Ῥ. 
ἐπαινεῖν εἷς --- οοιπηιστιάαγε Δ.1. 16. ἢ. 2. 
ἔπαυλις 41185 111, οἰαθυ]μπι; δοὰ Α. 11. 24. ἃ. σεαξίο, σαεῳδίαε, 

εαφέγᾳ. ἘἨθεγοῖι’ ςρατοπιδία. Ἦοπι. 11. ω, 232. ἀο μιδὸ ἦρβ8 
. Υ6, αὖλις. ᾿ ; 

ὃ ππαχϑής ν, ὑπερήφανος. ͵ 
μα ῆς δοταλιδειν εοπποΐωνι 66:6. ΜΙ. Ἴ. ἃ. Δ.1. 60. ὀχέκ..- δ6- 

μὲ, οὐσεφμὶ Ο. Ἴ, α. δά, ποῖ, ἀᾧ. δὰ Μ. 15. 601}. δίυγΖ. 1... 
6, ἴῃ ν, σπλ. 6. . 

ἐπί α. ἀδϊ. Ῥοδὲ νϑῦῦρδ ποπιϊηδμαϊ Α. 1, 11." 8. ἐπὶ τινι 
εἶναι ἐπ᾿ αἰϊοζες νοίωπεαῖς γῬοκεέξετι 656 Δ. 11. 18. ἃ, 

ἐπιδείκνυσθαι οἱ ἐνδ. Δ. 1. Δ. τ, ἃ. τς 
ἐπιδημεῖν ἀθ δὸ αυὲ τᾶσο ρογθρεϊπδίῃς (ἀποδημεῖ) Ο. 14... 

ορ0]]. . . ; ι ᾿ . 

ἐπιεικής "ἱ γ"αξίοτιοτη κοφιιῖλμν, δαρίθηβ Ὁ. 8. Β. 516 Χϑη. ἨδῸΙ]], 
1..1,30 (21.) οὗ ἐπιεικέξατοι τῶν τριηραρχῶν (ἰϊε νογεεαπο 
αἰϊφεεενι). - 

ἐπιεικῶς τιοάἀοδῖθ, πιοάδγαϊο:; δϑὰ ἐσ διϊζοᾶ πιοἀθγδοθ ἔδσϑ 
ἀἀοπὶ αυοὰ ναξαδ, φ]ϑιιθ αὐ πιοβίτυση κσέοπιἑςς, Ο,1. ἃ. 
ἐπιεικῶς πάλαι (φοΐοπ εἰθηπί οῖ, απ 6), αθὶ δ. 0]. ἑκανῶς, 
ἐπίπαν, φιλικῶς.» Α.1. 86, ο. ἐπιεικῶς ὧμολόγηται ( ἀαπιὲξ 
σἱπα τὶν" σοΐοτι Ζἐριπϊοῖ αὡ τοἐπε). 

ἐπιέναι. ἐπιῶν Ἰηβίδηβ, ἱταπομθηδ. ἥ ἐπιοῦσα ἡμέρα φμαθ πιπε 
ἱπείαξ, ἀ6 Ἠοάϊθγαο ἀϊ6 ἀϊοίξαν ἴῃ ἀΠυουΐϊο Ο. 2... [Ια 
σο να διιέθηι ὩΔΥΓΔΙΣΟΩΘ ιτἰδιγρδίαν ἀ6 Ῥοβίθσγδ ἀ1θ, Υ͂, ᾿ 
ϑίυγζ. 1οχ. Χο. ι 

ἐπιλύεσθαϊί τινε Ο. 1. ποῖ. 7. 
ἐπιμελεῖσθαι οἴ -οὐϑαι Α. 1,86. ἢ. 5. . 
ἐπιςάτης Ο,Ἴ.Ὁ. θ8ῖ γυμγασίου ἐπιςάτης, νδοάοιτγιρδ. , Χθη. 

ΝΜ 6ι..8,5,18. ἐν τοῖς γυμνικοῖς ἀγῶσι πείθονται τοῖς ἀπιςά- 
ταῖς. ᾿ . ᾿ ἢ 

ἐπιτάττειν ΜΙ. 9. τι, 2. οἱ νι. προτυϑέναι. 
ἐπιτίϑεσθαι πιαὰ. ᾿ηνδάδτο, «ΠοΒΕ Στ. δρρτοάϊ ΑἹ. Τί'. 41. ε. 

-- τοῖς πράγμασι γ88 βοτθιδ8 βδιυδοῖρογο Α.}. 4. ἅ. ' 
ἐπιφάνεια οἰατίῖαδ, πο μα Α. 1, 42, π, 2. 
ἐπουρίζειν Ἀ. 11. 46. ἃ, 

- 

δρα- , , 
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ἐραςής πων Ποπθεῖο, ραςὴς ἐπὶ σοφίᾳ, Μ. 1. Ὁ. 4.1. 1,8. 
- ὭὯΟΙ, ὦ. 41. 8. : 

ἐργάζισϑαέ τι τατϊοτὶ εἰρηϊβοδῖι, ορϑεατὶ ἐπ δχιδ σθ, υἱ ἔπ 
(Δ ].615 τι εἰθ, τοβοόγο, Ν. 29. Ὁ. ὃ 

ἐργατικός Μ.15. ὁ 
"Ερχίασιν Α. 1. ἀ0. ". 3.. ᾿᾿ ᾿ 
ἑταῖρος ἀ6 ὠϊείριέο ἀϊοϊῖας (ν, ῬοϊυΣ ἀ,6.) δὲ ἀθ πιαρίενο. 

Μ..13. ἃ. (ἀ9 Θοεμϊδ). . 
ἕτερος. τὸ μὲν ἕτερον ἐν δὲ ἕεεθόν ἐςιν αὐτῶν Μ. 39. ἃ. Ῥτο ἕτερά 

ἐςιν ἀλλήλων αΐνεγτα ἱἐπέδ 46; ρίο αυο Α.]. 22. ἃ, δἴξδαι 
δ᾽ ΠΡ] οὐἴοσ ἕτερα. : 

εὐδαιμονίζειν τινά τινος Ὀραΐυπαι ργδϑάϊοδεθ. οὗ --- Ο, 1. ἢ. (ἕξ 
ῥμαθάο. Ρ. 58. 6. (ἀθ ϑΘοάδη: ϑοοταῖθ) εὐδαίμων μὸι ἔφαΐένετο 
καὲὸ τοῦ τρόπου καὶ τῶν λόγων. “ 

οὐδοξία αἰϊαὰΒ Ὀομδ ἔδια : δεὰ Μ, 41. οϑὄ. Ῥ]αῖο ἴω διυυιμὴν τδ11Πὶ 
ἀοβοχῖ! νοσθαι δὰ δἰρηιβοδηάδπι ἔδλουϊδῖθαι τοῦ ἀληθῶς 
οξάζειν. 

εὐεργετεῖν πιδτοθάυ]δην' Ρονγίβοσθ Ο. 41. ἃ. Ὡοῖ, 
εὐήθης Ὠποηθεῖδ ἀθηιθηῖᾶθ ΔρρϑΙ]δο Α, 1], 54. Ὁ. 
εὐθύς, “εαεῖπι, ἰηϊοτάπιαν σοηῆτπιδῖ, ᾿πάϊοδηβ ἃ ηυοῦ εἰδἕλαι τὰ 

νϑειπλ 86 σοπισιθηάδε:. Μ,, 42. ΡΒ, ταὐτὸν ἂν καὶ εὐθὺς τοι- 
οὗτος --- εἴη πρὸς ἀρετήν οἷοι οἰΐαπι “ζαδέπι Θ8βδϑὲ νὶς 
οὐυδιποά!ϊ ἐπ νιγῖ ἴθ᾽" ἢ. 6. σεαξίπι ἀρραγεὲ Ἰάδθι ἔοτο εἴς, 
81:5 δριὰά Χϑηορὰ. Βϊογ. 9, ἅ. ᾿ϑιπιοῃϊάθδ, υἱ οδβἴθηάδἭ, 
Ἰγγδηῦσπι, 488 ρτδὶδ δῖ, ἱπιρϑγιῖγο ἀθθθγθ ἔρδιπι, συ88 
τυ δ, Ρ6ὲ δ[ϊοβ, υἱτίυς Θχϑιρΐὶο θϑοζυσ αυὰθ Ππυηξ τ οδὲ- 

. Ἰδιλῖη θυ: ἴιπλ δά ἀϊε: Οὐκοῦν εὐθὺς ἐν τούτοις τὸ μὲ» ἐσεί-- 
χαριε διὰ τοῦ ἄρχοντος ἐγένετο, τὰ δ᾽ ἀντιίτυπα δι᾽ ἄλλων; Ἐ. 
Θ. ΔΏΠΟΩ ἴῃ ΠῚ8 “ἐαέίπι ἀρραγδὲ ---". ἘἙσοάθαιχυθ φοτῖ:- 
Ὡϑὲ δἃ Ἰοχυθπαϊ ἔοτπια χὺὰ ρθᾶ δχϑαιρ]ᾶ οἱ Ἀγ ταθοίδ 
ΟΡΘ Βυ)]υ8 νοοῖὶβ 1τηϊχοὐσπουπίιγ: αἱ 1 Θοάθπι ΗΣΘΓΟΩΘ 
1, 35. Ῥοβίσυδιι ἀϊοίιπι δϑῖ, ἱπ δπιοῦΘ δᾶ ρταιι βία 6586, 
4υδθ ἃ νοΐϊθῃϊθ δηιδ819ο {τι δυδηῖιγ. δι δαμυν ἢος: εὐθὺς 
γὰρ παρὰ τοῦ ἄντιφιλοῦγτος ἡδεῖαι μὲν αἵ ἀντιβλέψεις, ἡδεῖαι 
δὲ αἷ ἐρωτήσεις κ' τι Δ. αυοὰ νοτῖᾶ8 ᾿αὐΐρρθ σέαξένγε οὲ- 
ἢμ6 ἀρραγδὲ ἃὉ 60 αι νἱοῖδ51πὶ Ὡ05 ἃπιϑὲ ἡπουηαβ 6580 
πλμϊαᾶδ ΙΏΤΠΙΟΏ ΘΟ δ᾽ οϑῖ, [ἴηΐθγθθβθ δηΐπι δίαυϊά ξπίοσ 
δῆς ρΡθὲ εὐθύς διβυπιθηϊδηαι ξογπιδαι δὲ δ᾽θγασι ρὸσ αὖ- 
τίχα ἀθρεθμβϑηάθεθ πλὶὲ νἱδιιδ διιπὶ: αυδηιαιιδης ΘΘΥΣ15 (8 
60 δἰδίιθεθ ποῦ ϑιἀθο οὗ ῥδιοϊ δῖοι ὀχθιρίοσασι. Οοηξ, 
δύμπιιο Ηἱἰθε, ἴ, 8. 4, 37. οἱ ὕρίουὶ πᾶ. ἴθ Αχγδηξ [)185- 
δογίδιῖ, ᾿ 

εὔκολος ἔδς118, νἱ]} νοεῖ; σοηϊθηῖθ. εὐχολέα Α. ἴ. 38. 8: 
ορος, εὐπορεῖν Μ. 413. κι. 7.΄ 

εὐςαλής ν. δὰ ὑπερήφανος. ΄ 7 : 
εὐταξία Α.1. 38.84. Οἱς. ἀθ ΟΝ 1,420. 2είποερς ἐδ ογ απο τ. 

γεπι δὲ ἐθπιρογατι ὁρρογεγξαὲθ ἀϊσεπάίμπι τε. Ἦας αι»- 
ἔστι τεϊεπεία οομἵέτιδε" ῥα φιατι Ογαθδοὶ εὐταξίαν τιο- 
γγιϊπατι, ἐπ μα ἐπεοϊέἐρέξιιν" ον απ σοπεσγυαξίο. 

οὐτελής ἰὼ Ποιπῖὴθ εἰτιρέῥίοοισι ἔθτο οἱ (σωραΐθηι εἰροϊδοαδῖ: δοά 
, οὔατα νίέεπι, ἐόπεισπα Οὐ α. ΑΠ , 

εὐφημεῖν δοπα νόγδα ἰοψιὶ Ν,.28. ε. Δ. 1| 10. ἃ. ε 
ὧν 11. 20. ΡΒ. πιος φοπα δὲ οπιέπαα σογδα ἰοφμδπμαΐ. ὑρηρίς 

εὐχέρεια Α.1.328.8. μαοϊϊέεασ, λμσιαπίξας - Ὥδια εὐχερής 6εῖ Οϊ- 
οτυσι ἐγαἱαδίθ. - 

ἐφιέγαι εἰ ἀφιέναι. Ο. 9,..1. 13. ς, Α. Ϊ, δ. ἡ. 6. 
ἐφί- 

͵ 
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ἐφίςασθαι, ἐπιςῆναι αεδέανΦ; οἰἷδπι ἀφ νἱεΐοθθ, Ο. 11. ἃ. 
ἔχειν οὐπι Αἀν.. 6454, ρϑδδῖπι. Ογδιηπι δ. (37. ΟΣ Ηοτ. Ϊ. 88. 

9, 53. “ερωὶ «εἰς θὲ. ῬΊίδαι. Αδῖη. ἡ,1,61. »εργε παδετδ. 
οἱ ἔχοντές πως - χαϊ δίσυθο τοοὐάο εοπιραγαἔί ἐμπὲ Α. ΤΙ. 

, ἃ, τ ὡς πρὸς τοὺς ἐραςὰς ἔσχες, ἐ6 ρὑγαεεείείεεὶ 11115 
Α.1, 1. ς. ὡς ἔχει ἀϊοϊϊωτ 46 60 αιιΐὶηθαιθ ἀρῖιδ πϑαυθ 
Ῥτδοραχαῖιιδ δἰϊφυϊὰ ἔδοϊϊ, Α.1, 41... Τμυς. 8, ἀῶ. ᾿Επέπλει 
οὖν ὥσπερ εἶχε πρὸς τὴν Σύμην ὃ ᾿Αρύοχος. ἐπειδὴ 
ὧδὲ ἔχω οὐπιὶ δἷς τπόοατι ἀσαξωγ. Ο. 

2» 
6. α. 

«- ο. Ῥατγῖ, ἔχουσι διδιληφότες δημιουργίας μέρη Ἀ.11.5.Δ. ΟΕ 
Οεδηιαι. 5. 137. (ἔχςει»). ᾿ 

-- πράγματα ν. πρᾶγμα. ἔχε σωδείῖθ, αἰέσπιαϊε : θεῖ τὰο- 
ὩὨΘηῖ8, δαὶ οοΟἸ]σομίογθπι, υἱ νἱἀθαῖ αυϊὰ οχ Ἠδοίθηιβ ἐϊ- 
οἷ οοπδθαμδῖμγ. Α.1.12.0. 51.4Δ. Ὑ͵. ρστγηι, αὐ Νὴρ. τι. 

, 485.", οἰηά, δὰ Οογρ.35. Οοπέ Ῥτοίαρ. Ρ. 340. ἃ. Ἔχε 
δή" ἄξιον γάρ τοι ἐπισκέψασθαι ὃ λέγεις. ΄ 

«-- ἔχεσθαί ᾿ινος ἐρεοίαγε αα ---, δ:ὸ αἰΐϊξιδα. Μια. Ἡδπιει. 
δὰ Ἀνϊβίορῃ. ΡΙυδ. Ὁ. 472. Ἡϑὶπά. δὰ ,Ὑ μοαϑὲ. 8. Μ. 33. Ἂ. 
ὅσα τέχνης ἔχεται φιιαθ ξεπὲὶ αγεδ. Α.1. 84.Ὁ. ὅσα μαϑή- 
σεως ἔχεται, ἀυδθ Δ. ἀϊδοὶΡ!ηᾶπι δρθοϊδηξ, ἢ. 6. σααἱεεὶ 
Ῥοσδαπε. 118 οιΐδπι ΜΙ. 32. Ὁ. 33.". ὅσὰ διδασκάλων εἴχετο, 
γογίθηἀυπΣ. σοσιημ 6 τπαρίδέγογμτι ΟΥ̓ απέ, Ῥεοΐαρ. Ὁ. 
824. ἀ. οἱ ἄνδρες οἱ ἀγαθοὶ τὰ μὲν ἄλλα τοὺς αὑτῶν υἱεῖς 
διδάσκουσιν ἃ διδασκάλων ἔχεται ---. ἣν δὲ αὐτοὶ ἀρετὴν ἀγα- 
ϑοὲ οὐδενὺς βελτίους ποιοῦσιν. υδὲ Ἡροὶπά; 118 εχρΙτοδῖ 
ἡ αι80 ἃ τηδριδῖτ]8 θα θηϊ," 

Ζητεῖν α. δὰν. ν6] ο.ἴη8, σωρόν, νεῖϊδ, ν. Ἠδυδὰ. δὰ ΡΗΠ66. 
Ῥ.51.8ἃ. 51. Μ.6.ἃ. ὡς σὺ ζητεῖς. Ἴ. ἃ. ἱκανῶς σοι; ἢ ἄλλως 
πως ζητᾶς; ΔΑ. 1. 8. ζητήσουσιν ἰατρὸν εἶναι. “ 

Ἢ ἴὰ ἐμίθεσος. Μ. ῷ. Ὡ.2. (.1. τ. 10, 42,1. 6. Α. 1. 8. πη. 3. 
--- ο. Ἰπξ. γιὸ εἰ δὲ μή ΝΙ, 38. κι. 6. δδιυμάδε δηῖθ ρ6- 
αἰῖ, Δ. Π, 22. ἃ. 

με, : ώρ; Α. Ἦ,18.6. ᾿ ἢ γὰρ οὔ; Α. ΤΙ. 5. ἡ. 6. 
257. ἕὰ, 1. 1... 2. γι , . 
κεῖν Ο. 1.Ὁ. οἱ 6. (ἥχοντες). Μ΄. Οσδπι, δ. 124. ΟΒ δ. 7. 
λέϑιοι φυϊ, Α. 11. 5.», ΟΕ Α.1. 31. ἃ. ὃ. 

ἡλικία ἀεέας (οπιϊἶ8) ἰὼ υπὶν. Ὁ. 1, ἀ.- εοὰ δροοϊδιπι ἀθ αδέα- 
εἰς γέρον ΝΊ. 25.οχὶς. Α. 1, 37. Ὁ. Αρ. Τῇυς, 6, 24. ἀθ ινθπ-, 
ἴαῖο δά 6, ]υπιὶ ἂρ, αυδης 2, 36. ἀἰοἱξ ἡλικέαν καϑεςηκυῖαν. 

ἡμέτερος ν. ἐμός. , ΝΕ 
ἣν ἀδὶ. οἐμίουθ Α, 1. 566. ἃ. Ῥὲγ ἱγοηΐδη; ΜΝ, 1. ἡ. 4. 

ἡμῖισὺυς ἔθηι. ἡμίσεα Μ,. 117. τι. ᾿ . 
ἥττων τινός Ἰηξοτῖοσ δ᾽αυο: πως φως (αοὶϊα νἱποίξαγ' Α. 1. 8. ς. 

φειξ ῥαεΐΐθ ξιισομπιδίε, ἀφαΐξις Ν,. 9. Ὁ. 

Θᾶττον" ἐὰν ϑᾶττιον οὑπὶ Ῥγέπειμσ, εἰτιπιίας, Α. 1. ἡ. ο. 
θεῖος πνυϊιογῖδιιδ δὲ Σδοοηῖριυδ ἀγαθός. ΝΜ. ἀ1.6. - 
ϑεωρία δροοϊδῖϊο Ἰπάοτγιπι δὲ δδοζογιπι Ο. 14. Ρ. 
ϑωπεύειν δδβδϑηϊᾶτὶ : δὰ Ο, 12. ἢ, διαπαάϊγέ, πιξείβανδ. 

᾿Ιδίᾳ ἀθ 1,ιΔερἀδλθιαιοηθ σχϑδρθοῖὰ Ἰοῖτι8 Ογδϑοῖδο Α.ἕ. 39. ἃ. 
ἕνα οὐπι πιρῦ, Μ. 25. η.7. Ο. 8.η. 7. “τ ρτὸ ἐν ᾧ 4.11,1λ.η.8. 
ἴσως αἰιῖοα υγΡαΏΣ 18 οἰΐδιαι ἔὰ στ σθχία ϑιυγρᾶςὶ, ἄσοδηι ἸΙοςὶ οἱ 

διισίοτθα ὅπο9 ᾿διιάδν! δά ϑόορῇ. Ῥμΐοοῖ, 4180. Αἰχυθ εἰς 
ιἴ- . 
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υἰϊχυο δοοὶρίϑηάδυπ; Δ. 32. ἃ. ἔζσως μὰ Δί᾽ οὔ: τοὺ τοὶ 
96. ἃ, Ἴσως νὴ Δία, αποὰ Ὠοῃ, εἱ πιᾶ]6 ΟἹτηι σϑηβδῦδηι, δὰ 
1ἃ δοΐιυπλ δβρϑθοῖδι ἡ δακιὸν εἶναε ἀρετήν, εοὰ δὰ ιοίυπι 1]υὸ, 
εἴπερ ἐπιςήμη κι τι 8. αμοὰ νοτιδδι πες 6656 ἴρ88 δ. 
ὰοχ (}.) ἀϊολέ. 

Καϑάπτιεσθαι νοτθὶδ ἰδηρθτο, ροτδιγίηρθγθ Ο. 14. 8. 
καὶ Ὡερ]ροηῖος δάηϑοιε υἱιοτίοτα Μ.ό. η.9. (τα μὲ). (, 5. ἃ. 

(γωΐρρε μὴ νἱὰ. ποῖ,1. -- οἵἴλοευπι Α. 1.π. ἡ. 6. η.Ὁ. 
--ἕ οδάρθιι ταϊϊοπθ ατἃ ἸδίϊηπΣ ἐφ υδυχραῖυτ ἴῃ δ: βηϊξ, ἐἷ 

πε εμαάιὶς Ο,8. ἃ. ουτὰ Ἐχοιζδι, 510 [Ὡς Ὁ. 5341 ἀ, ἀλλ᾽ οὐχ 
᾿ς ὁμοίως πεποιήκασε καὶ Ὅμ ρος. ΟἿ. νδιοῖ. δὰ Ἡοτζοά. 1. ὁ), 

Τὐα καρ δὰ ἵπυς. 79 71. ΓΡΕΕΝ, ἴοο καί Ῥοηῖτ δἰιὰα 
ῥοεῖ ὁ αὐτός Ἡετοά. 6.58. νόμος δὲ τοῖσε “Ἴακεδαιμονίοισι -- 
ςὲ ωὐτὸς καὶ τοῖσι βαρβάροισι. καὶ --- δή υἱὸ., 

δή. καὶ μέντοι Α. 1. 20. ἢ. 3. 
καιρός οἰϊδτι δ 8 Ὡοίϊομθ ἰεροτῖθ δδὲ ορρογεωτινη αὐυούπυε, 

- φογπιπσι οαΐεττι, τιείἐσ. Α.11. 18. ἃ, 81. δᾶθρθ Χϑῃόρδοῃ ε. [' 
, Ὧ68]1.3,4,9. ἐν καιρῷ εἶναί τινι, αἱ] 6 πὶ 6888. 

, καΐτοι Α.}]. 32. ἡ. 1. 
κακοδαίμων, αἱ ἀ18΄ ΣπΠἔδη 518 υἱέτιν, Μ. 10. ἢ. 
καλεῖν υαἰτὰπι 51η6 σᾶδιι, ἃ} σαπὶ ἃςσ. Α. Ἰ]. 20. χ. 2. 
καλλωπίζεσθαι Ῥτορτῖθ. ἐχουύηᾶσθ 86: δὶς οὐέθηξαγ δ “Έ ἰαυ. 

επιφάς σαρέαγε, Ο. 44. ἃ. 
καλόν ν. εἰς καλόν. 
κἂν εἰ οὐπὶ Ἰηῆη. Μ. ὁ. πα. 1. 
κατὰ μόνας Α.1.22... “δογπι, Ὀχίναξίτι. Ὑῖιά. Χοι, Μδαι. 3, ἢ 

ἀ. ϑουδιτιν θιῖαπὶ καταμόνας, οἱ πιολῖιιδ ξογίαβ8θ, οὐπ ἀνθ). 
1. δῖ σποάηπδαι δυ βέδηϊινιιπι 511 1π [6] σοηά αη. καϑ 
ἕνα σἰπρμέαρίια. Αἀ)ιαποῖα σουρὸ δοοιιβίινιαπιη γαρεητὶ ᾿ιᾶεὸ 
1ρβῶ ἔογπιυαᾶ δδὲ νϑ]ιῖ Σπδίδσ δοουδδῖϊν! : Α.].22 θχῖγ. ὁ 
μὲν ἀθρόους πείθει τὰ αὑτὰ, ὃ δὲ καϑ' ἕνα. Ὑιά. πο ἴῃ 

. πη, δὰ ᾿δηιοβξῖῃ. Μιὰ, φ«ατα ας. ρθη. ποῖ δθιαρεῖ 
εδὶ οοπεγα, δϑὰ ἴὰ υπϊνθϑεδυῶ αυοαιιθ εἰρηϊῇοαξ οἶγοα, ἀδ, 
νιὰ, οι οἷς. ἃ. Πδπιοδῖῆ. δις Ν. 8 ἃ. κατὰ παντὺς σχῖ' 
ματος τοῦτο λέγω. 5. ἃ. εἴπερ ἕν γέ τι ζητεῖς κατὰ πάντων. 
25. Ὁ. οὕτω δὴ κατὰ πάντων εἰπεῖν ἔςι. 

κατίγειν λόγον Μ. 14. τι, 3. ΝΕ 
κατάγελως ἀοτὶβῖο: δορὰ (5. ἃ, οὐτπὶ Οογηδσῖο υϑγίθηάυπι γίδϊ' 

μία «αἰαϑνγορῆιό. 
καταγιγνώσκειν τινος οὐπὸὶ ὅτι ν6ὶ οἴ πῇ, ἀεργελέπάεγε, απὶ- 
ἀν ἔφαθ πῃ. Ῥᾶγίθ πὶ ἀσιοτίογοπο, μι Χοη. Ογτο ύ, 
1,36. (20.) αὐτὸς ἐμαντοῦ κατέγνων ν καρτερῆσαι. 51: 
Α.1].10.4. δὲ οὐσι ὅτι ΜΒ μ᾿ δ 

»αταμέμφεσϑαι ας. δα. Μ,΄.2.8. δὲ εἰσ ΧϑΏΟΡΙ. δθιαρϑγ, ΥἹῶ 
δίιὉΖ, 

καταρτύεεν σοτηρβοόποῦο, αὐονπανο ΝΙ. 2Λ. ἃ. | 
κατασημαίγοσθαι εἰρέϊίο οὐείσπαν, τὰ χαοα ἔῃ δουὶδ δὲ οἶδιιπι 

φιοσχιθ ἥθραῖ, Μ. 25. ο. 
κατατρίβειν ἐσγέγο (νεςιταΘηϊΔ) βεδίδμἀο Α.]. 21, Ὁ. 
κατηγορεῖν ἴῃ. ἀὐήνοτγδιπι ἐπι ϊοα δ, ἐαροσπθνε Α. 1. ἃ, ἃ. 
κατορϑοῦν ὑπ ταν γα]οὶ οη ἐβεν δ, 50ἃ δῖνο δβοϊυΐθ βῖνϑ ὁμπὶ 

᾿ς 80ουβ. (πολλά, μεγάλα πράγματα γπὶ ργοιρσγο ξέγετί 
᾿, ΜΙ. 41. ο. οἐ ἃ. “ τ . 
κελουςής λογεαίον (ῬΊδει, Μῖρτο. 4, 2,5.) τοπιῖριιπι,. αυὶ εἰρῃὰ 

ἄἀἄδι. Δ.1. 44. Β. ᾿ 
-“"» 
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κινδυνεύειν. Ηρα ναγδαπὶ αιιοά δ]ῖαν εἸρηΐοδιῖ, Ῥϑγϊεϊεανὶ, ακχ 
δὰ 4.809 δῖὴθ ἀυδῖο ῥνυϊπιατιδ ἔμιξ νοςὶδ χένδυνος Ὡοίϊο, 
εασα, βονν, ἀθεινδῖαπι παρϑὲ ἤδὴο θἰΐδηι νἱἷπιν συὰ κινδυ.- 
Ψψεύει να οῖ, βογὶ ροξφῦξ μᾶς δίχιιθ ἱπᾶθ, νϑρρζιεΐἑθ δεῖ... νἱ- 
εἰδεῖεν; Ὠδαυθ ἰδηΐαπηλ ἀθ χϑ βἰηϊβδῖγα, τὸ Μ. 37. ἀ. κινδυ- 
ψεύομεν φαῦλοί τινες εἶναι ἄνδρες δοπιΐτδε τι ὲ νἑάρπτιιν" 
6:56, 888 46 πιϊηΐπιθ πιοϊδϑία, τἱ Μ, 1.6. 10. 9. οἱ ρ. 8.1.0. 
(κινδυνεύει οὕτως ἔχειν, 50 τοϊγεἶν τυοΐ “οπ), ἴπναιο ἔαυδία οἕ 
λυουμάδ, αὐ Ο. 2. Ὁ, κινδυνεύεις ἐν καιρῷ τινε οὐκ ἐγεῖραὶ με: 
Α. 11. 9. ἃ, κινδυνεύει φρόνιμός τις εἶναι. 

κγίσσα, κγῖσα Α.1]]. 21. ἡ. 1. ΝΣ , 
κοινός γιὲ ταὶ σορίαπι βαοῖξ. ΧΘΏΟΡΆ. ὕϑη 13,9. οἱ δὲ φιλόσο- 

φοι πῶσι κοινοὶ καὶ φίλοι. δῖ. ἰρλτις Μ, 28. ".. ἀποφαίνειν 
. αὗτὸν κοινὸν τῷ βουλομένῳ μανϑάνειν. κοινῇ βουλὴ 

6]]ριϊοα ξογπι]ᾷ : αρό, σοιτιχηετιὶ σοτιοἑἐο ἀραγπτς ἐπὶ ας τό. 
Α.1.42.8ἃ. 42.ἃ νὶα, ποῖ, (Ε, Ὁ. 10. ἀ. τούτοις οὐκ ἔςι κοινὴ 
βονλή. ϑεὰ κοινῇ κοϊυτι, υἱ κοινῇ σκοπεῖν. ἐπισκέψασθαι (Ο 6.4, 
9.4}. εὐχὴν ποίγασϑαι (λ.11.9 ἃ), πράττειν, σώξειν εἴς. (νϊά. 
1,. Βοβ8 Ὁ. 40. 50, ποῃ δὰ ε]])Ἕρϑίῃ νόοἱβ βουλῇ, γνώμῃ νοὶ 
81 π11118 τουοοδῆδιτα δῖ, δβδϑά ᾿ηΐον δάνδγθια αυᾶθ, οχ 68}}1- 
Ρδ51 υὔϊχυθ, δ6ἀ ἀπῖυδ δὲ οὐδοιιταία, ἔογπιδηι ἀἀιϊνὶ ἔδπιϊ- 
ΐηΐ δβοϊδουῃῖ. Υ. σγᾶπιηι. 8, 102, 3. τὸ χοινγὸν τῆς 
πόλεως Ο.ι.1. π. 2. - 

κόρη 1) Ρμεῖϊα, ατιὰθ Ζ,δίϊᾳ18 θίϊδσι ρα; 2) Ῥειρα Ἐ. 6. ἱπιᾶ- 
ϑαηοαϊα (ΡαρΡρ6); 3) ρυρὶ}]ὰ. Ηδληο ἐπι] ρθ Α, 1. 57. ἀ. 

κορυβαντιᾷν Οτῖϊ, οχῖν. τοῖ, 
κόσμιος» "κοσμιότης ΝΙ. 26. 6. Ο, 15. σ. Α.1. 38.8. Μιὰ. δὰ 

" ᾧπερήφανος. , 
κρήγυος δοπια, ὠεϊζίς Δ. 1. 17. τ. 5. 

-. 

“᾿αμβάνεσδαι 6. 3θῃ. Ροιβοηδθ Α. ]. 7. ἃ. αγγίρεγδ αἰΐφιοηι, Πιᾶ- 
σαι δὰ ἀγγίρεσθ. Α 11]. 17... ὅταν λάβηται (ἢ ποιητικὴ) 
ἀνδρὸς φϑονεροῦ σὠπὶ βογὲθ ἐποίαϊἑξ ἐπὶ ---) ὀοοωραξ .--- 

“Ἰάρισσα, “Ἵάρισα ΝΜ. 1. τη. 3. ᾿ 
λέγειν τι νεγμιπ ἄἀΐσενο. Ο,, 6. ἃ. οἷ οἰόμενοξ τε λέγειν φιιὲ νόγα 

(οι Ὠιιβᾶ8 Δ]141|88) σ6 αἰἴςξεῦο ἐπὶ φείπιαδατιε. Μ,. 80. ἃ. 
καὶ ἴσως τι λέγεις (ωπὰ ἀμ τπαρεὲ τνοῖ γεοῖξ λαδεπ). οὐδὲν 
λέγειν τιΐλι (νον) αἴσοτο, [αἰ]. Ἰθϊὰ. οὲ 12. οχίτ, .: . 

λήψεις, ΤΑΥΊΟΥΣ δῖρτιῖ.. σεσείραζία, γποήΐεις Α. 1, 89. ας. 
λύγος, δεγπιο: εἴ δρυᾶ Ῥ]αΐοηθαι αιιϊζάθπι οπιθ αυοά ξαϊϊοοΐ- 

ῃδηᾶο εὲ ἀϊδοθριαπᾶο ἀδβάμοϊδιγ, δἰνθ νοσθ 1ὰ δαὶ χϑνϑζᾶ - 
εἶνθ οοριέδίϊοπθ. ]ηΔ6, Ῥγὸ δϑηϊθηϊδγαηι χ6χι, νῈ] 7» 
εἰοοίπαξίο ν6ὶ αἀἐεριιξαξίο νθὶ ημαφεεῖο τϑαδΐ ρῬοίθβδὲ δθο 
νοχ. [1 ἀϊδρῖοϑθ Ἰοου Ο. 6. ἃ. ΒΡ. ο. Ἐχθιωρίυσ διυΐῖοις 
λόγου, χυΐϊ πιθηῖθ δηΐμτι ἣΐ, Πα 868. Α. 1. 1. ἀ. Ο. 9.9}. 
ὃ λόγος αἱρεῖ Ἰάδτα αποὰ Ηοταῖϊρ (4 54, 3, 115. 2. 8, 250.) 
γαξίο νἱποὶξδ 8. ενίποϊδ, 60 ἔετθ νϑῦρὶ αἱρεῖν εϑῶϑια χαμὸ πὶ 
ἡ. 1185. ἀϊοῖίυν αἱρεῖν τινά, σΟΏΝ]ΠΟαγΘ, ν8] ϑίϊαπλ αἱρεῖν 
δίκην, οδυδβδτ ΟὈ(ΠΘΓθ. ἕνεχα λόγου ΓΟ. 6. ε. (Ῥ. 89.) ἐἰ- 
»Ῥωεξαξίοτιὶς σγαξίᾳ (πὶ Θῖνναβ σὰ γεάθῃ ἐμὰ μβαδδῚ; νἹὰ, οἱ 
᾿Ἰοουπι ὁ ἴζϑο6}6 ἰὰ ἠοΐϊ. 7. δά ΑΪο., 1]. 3. ἀνὰ λόγον 
τούτοις Α. 11. 13. ἅ. εα΄άειγι γαξίοτιθ, ΄σμα ἦαες. Οὐδθ ἴοτ- 
ταῦ] δὶς οἰΐδαι βου δὶ δοϊοῖ, ἀνάλογον: Ῥδιρθγᾶπι: Ὧοπ 
βὨὗπι δὲ πθιιίσαπι δανογρῖα]θ δάὔθοινὶ ἀνάλογος. δ6 ἃ Δά- 
Ἰδονιπι' Βοος νοϊδυθ εβϊ!οίθπι ὁ8ὲ οχ ξοσαλδ 1118: αιιᾶπι 

ἣ | Ἰρβδὰλ 

΄σ. 
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ἦρβδπι δἵ ἠιιηοιπει δοείδευθ τπδίστσυς, ἐναλόγον βοσὶ οσεμάμηι, 
οἱ παραχρῆμα, διαπαντός, οἱ εἴτι. 

λωβάσϑαι Ο. 7. 8. ποῖ. 

Μά πϑραὶ Α. 1.13. ᾿. 7. 
μακάριος, ἀεοτιναϊαπι ἃ μάχᾳρες, ἀἰὶ (ν, ἈυδΒηῖκ. Ἐρ. Ο-. 1. Ὁ. 85.) 

μὲ δαιμόνιος ἃ δαίμων, ἄἀουδ9 υηάᾶθ᾽ ἀξρέπιησε πἰτωτίπιλθ 
διρηϊβοδῖ δὲ Β]δηάδθ δρρϑι]δίλοη ἱπδοσνιῖ, ὦ μάκάρεα Ο.9.α. 
4.1. 41. 4. οἱ δ]. ὦ δαιμόνιε Μ, 30. Ῥ. Ο. 3. ἃ. οἴςε. Ῥεδεῖε. 
ξοὰ μακάριος, δεαξις, δᾶθρ6 δὰ Ἰηρθηίιπι ΡΟ 1δδι λϊλσεν ΒΡΘ0- 
ταῖ, αὐ ἴῃ Μεποχ. ὑ. 249. 4. υδὶ μακαρία ἀϊοϊυν Αδρδεῖδᾶ, 
τιμᾶ ΒΘΕΙΏΟΙΘΒ Θ᾿ δηλοῖ σοιροηθΓα γαϊθᾶῖ: δέαχιιθ δὶς 

. 4. 6. 
μάλιςα Ὡυπιρτῖδ δ άτίυπι α ΤὨυσγάὰϊαϊ8 δοΠο]1 βιὰ δὰ 3, 92. 7, 

80. θχρ!ϊοδῖις κατ᾽ ἀκρίβειαν: νἱὰ. Οτδοαι. ἧ: 437. τι νυ. 
Ἡΐϊης ᾿πϊοεσορδιϊν8 δά αιϊῖυαι ρμοβὲ Ἰδϊϊογθ ἀδἤπξἜο Ἔτι, 
αεοοριγαξίμ ἰπαυϊτγιῖ: Ο, 1. ἃ. πηνίχα μάλιςα; (τνείελε ΖΖέειι 
ἅἄεππ εἰ οπεὐές}Ὁ) τί μάλιςα Ἰπϊοϊτοραῖξο πεῖγα- 
Ῥυηάδ Ν. 13. ἀ. δτε μάλιςα, φιανι νιαπίπιδ,; Ἠϊης: 
εἰ καὶ ὅτι μάλιςα “ἑ νεῖ πιαχίπιο (πο8," τσόππὶ ἀεὶ τέσ τολ) 
Μ. 14. 8. μάλιςα δὲ Ῥτεδοοθάθηϊθ ἴῃ ρχίοσὶ σε θτο 

εἶν ̓ ' 32. ποῖ, 1. " οι ς Δο 
ἄλλον δέ, “6 μὲ νεγί, ἄΐεανε Ο. 5. 6. ἄλλον μὲν εἴ μά- 

μ᾿ 'λιστα μέν ἀϊοιπρυυηίωυς Α. 1. 42. ἢ. 8. μα με δ μὲ 
μάργος Α. 11. 18. ΡΒ. ποῖ. 
μεγαλοπρεπής . “ρεπαϊάμε, πιαρπίβοιδ, μεγαλοπρέπεια νηδρεὶ- 

δεοητα Μ. 5. ἅ. μεγαλοπρεπῶς σοφός ερϊοπάτϊάε δαρέδως, 
Ν. 38. Ῥ. --- ἀποκρίνεσθαι, δγαπαϊξ βάμεϊα, Μ. 1. ες. 

μεγαλοψυχία, πιασπατιὶπιίξασ, Δ. 11..5. Ὁ. εἰ 22. ἀ. Ἰπῖος μοικθδίϊογα 
- απισπίίαδ νοοδθυ]Δ τϑοθηδϑίυγ; αυοὰ α4ιιο δϑῃδὰ ἢδὲ ὁ 
Ῥοείογιοσὶ μοι βϑβισιυαι 000 ἄρράτει. 
ἴτῃ ὀχογοίεαξῖο, ρΡγαεραγαξὶο 7. Ὁ. 

Μέλητος ποῦ ΜΜέλιτος ποῖ. 7. δὰ Μ΄. 26. 
μέλλειν. τί ἔμελλον ποιεῖν; αυὶ ἔδοοτο ροΐθγδην, ἀϑδϑθαπι Α. 1. 

41, ἃ. εἰ μέλλει τε αὐτοῦ ὑγιὲς εἶναι ,,ϑἱ νο]υπαιιδ ---- 
(ὐσεππὶ εἔιφας ρμέες ἄγατι ξεὶπ τοὐδ)." μέλλειν ἂθ Ση- 
οθχῖο ϑνθηϊὰ ΑΔ ποῖ, 1, ὃ σὰ ἰοχ, νἱά. ὃ 
ῃμ. ἸΩ ΘΣΓΟἕ. , 15. Ὡ. ΟΡΙΟΧ, . δέ. ΐ 

μὲν οὲ δὲ τὰ ἡ α οοἷο Ο. 3. ἢ. 83. Ῥ μ᾿ 
μέντοι νἱὰ, ᾿π οὗ, οἱ καί, 
μέρμερος τοῖ. 1. δὰ Ἁ. 1]. 18. 
μέρος. τὸ σὸν μέρος φμαπίιπι φμίάεπι ἐπ ἐ6 δ:ὲ Ο. 5. Ὁ. ἤ1. Ἐ. 

46. Ὁ. ἐν τῷ μέρει νοι οὶπε Νί, 30. οχίε. 
Μιεσήνη, ισσήνη Α. 1. 38: τι. 8. 
μεταδιδόναι 6. β6ῃ. οἵ οα. δες, Α,], 59. 1. 3. 
μετελϑεῖν, μετιέναι τὸν λόγον ΝΙ. 6. ο. ρμεγφοφιὲ φογτποπδιν ἢ, ε. 

το] αιιᾶ Ἔχρ οᾶσθ: νἱ 4; Ῥμδθαο. Ρῥ. 88. ἀ. οἱ τι Ηοιτεὰ 
μέτριος Ῥτορεῖθ, πιοθεγαῖμδ, τοοάἀεοδίθβ ϑδϑὰ 1π πηϊναχϑιλεε, τυἱ 

ες ἐπιεικής. ἀϊοίυς ἀθ Πποπιΐηθ ργοδο οἱ “αρίεπὲξ οἱ ἀδ ἢὶς 
τᾶ6 ἴδίθαι ἀθοθηῖ. 11 μέτρια ἔργα ἀρυὰ Ηεεϊοδυπι ε. 
6. δυῃῖ- δοπα, πεϊίία : νιὰ, ἴθ᾽ σκεδονμηι. Ηϊης μεέερια 

λέγειν ἸΏ Ρμδθάοῃηθ νυ. 87. ἀ. οδὲ γεϑοῖθ δὲ τσ ΩΣ σοῶνο- 
ταθηοΣ ΙοημΣ; οἷ, τἷΔ Ἰωηαυῖγογθ, θεῖ, μετρίως σχοπεῖσϑαι 

: Ὁ. 6. ς. ᾿ . 
μή οἱ οὐ ἴῃ υπᾶ Ῥγοροδιομθ ᾿πῖοσ δ οοπιπρ δῖα Μ, 21. τιοὶ.1. 

ἀγαϑοὶ ἢ μὴ ἄνδρες, --- ὁπότε «αἱ (ὁπότε) μή, εἱ εἶα. Ν. 
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91. δ. Α.1.413.η.6, ἐξ, ποῖ. 2. δὰ Μ. 31. μὴ φάναι 
ν. φάναι. μή. διΐρρτϑββο δ᾽τεσο σπθπεῦτο οὑπὶ ἀλλα, 
(διιῖ ᾿δοοιιηππι 811086 μή 10 ἈγΡθγρδίο (.8.π.1. 
τωϊθγγορᾶϊ, ἴῃ ΓΘ ΔὉ ἀἴτοτο γα ἀυδῖθ πϑρδηα: πεισε- 
φιίαά 2 ΝΜ. 11. ο. ΟΥ. ἡ. 1. δὰ 1226. 

-- μή εἴ, αυοῦ ἔοτιτε8 πορδὲ, μή οὐ τοδυμάδὲε ροβϑὲ νϑῦθὰ πθ- . 
δαϊοηθπι οοηϊρθηία: Μ,. 26, », ἀνατέϑεμαν ( τοῖτδοῖο ) μὴ 
οὐ καλῶς λέγεσθαι, (χυοᾷκ Θχρ]ϊοατὲ δο]οὲ 118. .εκϑἰτδοῖο, -118ἃ 
αἴ πιο δἰδίμϑηλ ΠΟ ὕδηθ (161 8θ0α νἱἹὰ. ἔχο. ΧΙ, δὰ [) 6. 
τοδί, ΜΙά.); Ὡθῆϊθ πλῖημ8 ἰδιθπ Θοάθηι δθηδιὶ δἰϊδῖ 
5100 ποβαίίουθ Χϑῃ. Νίϑθιιν 4, {, ἀλ, ἀνατίϑεμαι, ὅσᾳ τύραν- 
νος μὴ πείσας γράφει, νόμον εἶναι. Νιὰ. Οτάπιει. 8, 135. 

6. 9. ᾿ 
--- μή, οπιῖθβδο δηῖθα φοβοῦμαι βδῖνθ ὅρα οὐ εὲ δά άξτυπι ἢδ- 

ἔδιδε Α. 1. 36. ἃ. ρς ΨΘΓΦΟ7" ἥς, ἀτ ρέδο: νἱά, Οτγδπιπι. 
5.125. ΟΡ 8. 5. : ἔγϑαιιθῃ Ἰβδὶπηθ 1Ὼ δϑηϊθηϊδ πορδῖνα: Μ, 
833.0, μὴ οὐκ ἢ διδακτόν νίάε πὲ ἀοοεγὲ ποτὶ Ῥοδοὶξ : δὰ ὰθ 
84.0. 0.9.0 δ ὁ. δῖος οὲ Μ.26.8, μὴ οὐκ ἐν τῷ ἄρτι μόκον δέῃ 
δοκεῖν, σιμρὶςογ', αγδίξνογ", ἰά τιοτὶ ἀτιέθα ξατιξιγγε. τοδὶ ἐξα 
νίάογὶ ἀεξενγσ. ἘΠ Ῥᾶυ]ο δηὶθ μὴ τοῦτο σὺ καλῶς ὦμολο-. 
γήσαμεν οαπὶ ἐπαϊοαξίνο, δὶ νἱἀ. Ὧοῖ, τ δὲ ὅρα μὴ οὑπὶ 
πάϊο. Α.1]. 3. ἠοῖ. Ὀιοιυν οἴἴδπλ ὅπως μή ΝῖΙ. 9. 

οχίγ, (θὲ βάθπι νϑυρὶβ ἀθ Ἀθρ. 6. Ρ. 506. ἀ.) ὅπως μὴ οὐχ 
οἷός τ᾿ ἔσομαι νΕν" 607" τιό ποτ φαέεαπι : χιδιαχάδπι ᾿ρ5ᾶ νουρᾶ 
νογστιαἰξ οοτὶθ οὐπὰὶ ὅπως πθτι φΟγιδέγμτετιξτεν : ἐαφρεπαϊξ βθτιδὰ 
νΙὰ6 ϑαπάθηι ἔογπ]ᾶπι 80, Άοορεν. Ρ.571. Ζθυῃ. δὰ ΨΊρ, 
Ρ 4ἀ5.8ἃ.: ἀθ ξαΐυγο δυΐθι οοηξ, ὅπως. μὴ Ρϑι- 
8 ες . . Ὧ8 ΔΡ ἀπορεῖν νὰ. ἢ. ν. 

-- μή μοι --- Μ. 6. α. νὰ. ποῖ... ΝΕ 
--- μὴ μόνον Ὧοπ δθαᾳυθηῖθ ἀλλὰ καὶ Α. 11. 6. π, 5. 
μηδὲ εἱ οὐδὲ περὶ ἑνός οἱ εἴτα, ἀ. 1. 18.. 6. 
μνὰ (Α.1. ἀ0. Ρ.) γπεῖπα, βοχῖα Ῥδτβ ἰδ] ϑτἷ, σοη τ ΘῺ8 Ο ἀγδοῖι- 

τολὺ, [ἴ.ν τοϊηὰθ δχ οδ᾽ουΐο Βδγι 6] πὰ} ἀϑαυϊραγδηῖ 4500 
“ Ἰιθγὰβ ἔγδποῖϊοᾶβ (οὐγοῖῖθς 1125 188] 6 Γοδ.- πιοδίσϑϑ πηοποϑῖδθ). 

μοῖρα φοτῖϊο, δοῖβ8. ἐν μείζονε μοέρᾳ εἶναι Ο. 12. ξ, σωρενγίονδπι 
ἰοομ αρμα αἰΐφωεπι οδείπογε. 

μόνος ν. κατὰ μόνας. ᾿ 
μορμολύττεσθαι ἰοττιουϊατιαοηΐδ οὈ]οθεθ, (Ὁ. 6. Ὁ. , 
μόρος. Ηοπι. ὑπὲρ μόρον εοπέγα φιαπὶ ἐπ᾿ βαξὶς ἐγαξ Δ. 11. 

. οχῖγ. εἷς 
μουσική Ἰιτῖθτᾶ8 δὲ Αγίθϑ ἢυτη ΔΉ] ΟΥΘΒ οοπδοιοδδῖυτ, ΕΣ θάαχιθ 
; οἵ γυμναςικῇ οτοῃἶβ σοπεῖαρδὲ ΠΡ σμ8 δἀμοδίϊο, Ο. 12. ἀ, 
μοχϑηρός, Ῥ᾽Δὴ6 υἱ πονηρός, ᾧιορεῖο ΔΘΡυταποϑεδὲ υπᾶὰθ ἦ6 

ΟΟΥΡΟΥΘ ΔΕΡΤῸ δὲ οἱξίοῖο (,. 8. ἃ. οἱ 1τὼὰθ ὈΠΙΝΘΙΒΊΠΙ ρεξῖο- 
“μ, τπαΐτς, ἑἐπιμεϊϊὶς Μ. 29, Ὁ. 30. ο. Α. 1. 417... Α. 11, 8.0. 

μυεῖσθαι. Μ. 9.6. οὐπὶ οὶ, 
λ 

“γαΐ Ῥοδὲ ᾿πίθεγο. ροὸῖ ἄλλος τις Α. 1. 561... 8. (Ε, ἀλλο τι. 
νοΐρχη Μ. 13.0.1. " 
νεανικός σέγστιι, βογελ, Α.Ἱ. 2. ἃ. ἂἀθ ρϑῆθγθ. 
νοερός Α. ἴ. 58. η. 1. , 
νοῦς» ΤΆΘΙ5, υὐδιιγρδέιν ἔεσθ ἀθ ἐπεεϊι βετεα χυοχυθ οἱ 49 ἔλ- 

οὐαὶ τοῦ γοεῖν (Ῥ εγείαπα, Εἰπείοδε). Ἡϊὴς κε υἱ ὦνεν 
γοῦ, οὐδενὶ ξὺν νῷ ποι πιοάο, αὐ Α. 11.14.8. Ο.9. 8.. ἀθ 
115 χιΐ ἐδηιθῦ δ, δεμρβίαθ ἀραὶ υδυτραίι.; δ6α γοῦς, αυδην- 

αυλει 
-- 



224 ' 

οὐδεμία γὰ ς μηχανὴ ἄν εἴη τὴν μὲν λύραν ὅτι εἶναι τὴν δὲ ἐν 
μονέα» ""πολωλέναι. - . . 

οὖν τεϊδιϊνὴθ ἠωποῖιπν ροπάυν [18 ν6] δββϑονδγδίϊοῃεπι δὐὲ 
αυδὸ δοουησδυπὶ Ἰοοοβ ἀϊνεγειοῦα γοδαάθηαδ δβί, υἱ ἐν 
ῬδεθΌὶε σοηξογθηῖ! Ἔχθρ]8 δρυὰ Ἠοορον. 89,14. τῆς, Α.] 
9. ς. ὅπερ οὖν οὐδεὶς ἂν οἱηϑείη οναυοα πιοπιο φχγοίεοιο ἐἱ 
86 ᾿ογούιαἀοεὶῖ.᾽" Μυΐδ χοϊδίίνιιπι 1π ἀθιποῃβίγδίινιηι ἡ 
ορυβ Ἔσὶ ρμδυίϊοια γάρ. 9 }82ἔ:οο επιὲμι Ὥθιο ἔδοι!θ ἀε " 
ο»οτοάϊαογὶξ: δὲ ἴδπιθὴ Νὶ: πϑγιῖο ἱρέτσ 6 ἀπ8]}5 {ιὰ 
οἰ βηοΓδηῖτἃ ΒΆΣΙΝ αυθτιπιν." Ἐπὶ δια δ᾽.λ}}6 1π ἣν 
Ταθτῖοσο 1]||ο 1]. δ, 243. υδῖ σοτιρδιδίι οι Δομδθοιυπι κα 
διτἰδηϊ τ οὐπὶ Πἰηη]}8 δυράϊίς Ποὺ: ΑἹ τ᾽ ἐπεὲ 

ἔκαμον ---. “Ἐςσι κ. τ΄ δ. χιογπι δοηδι.8 6δὲ: .ΗἘὶ εὐἰ 
Ῥοβίχψυδηι ἔδδδὶ διπὲὶ ---, ΠΟΙ ΒΙΒΊΏΩΣ οἷο, τηϑυῖίο 1ριιυτ 1} 
νοβ σοπιρδᾶγο." 

οὔτε: που Α.].21.8. ᾿πιογγοραῖδο πιΐγδη 118 δὲ πιῈ}} δὲ λυ μὴ 
118 (μ τοέγς ἀοοΐ τνοἱ τολξ, ἐολ λοβδ οολ πολι) Ἰλολ 
Ρ. 116... Βευποῖς. δὰ Αγιβίορῃ, ἤδη. 522. 

οὗτος γῖο δάν. ἀϊε, εοεσ Ὁ. 4.1.3. ΟΕ; ὅδε. 
οὕτως Ῥοβὲ μᾶτιϊοῖρ. Μ. 43. 6. Ε18, Α. 1.34. 5, ἀ1. δ. “» 

τῶς “[ς, δὲπ6 τιοβοέΐο, ποτὲ Ῥγαεραγαίμ: Α. 11. 18... 
δῳλεῖν Α. 1. 35. ἢ, 6. β 
ὄχλος 1) ᾿υγθᾶ: 2) πιοϊεφεεία, δεῖ ὄχλου γεγέσθαε τινὶ πιοϊεια 

6886 Α. Ϊ.1. ἃ. ᾿ 

Παιδαγωγεῖν . 418 Ῥαϑάδδαρορὶῖ ρῦθγοβ πϑίχυθ δου λλπῃ, 
δυγρᾶῖυν ἀθ οὔληὶ αὐὐίάμα ρἈγορδομξίοπθ; ἰἴιὰ αὐ ΘΌΔ! 
{ι Θσ ἀὐἹο ἢ 5 Ἰπά!σοδηῖ ἀϊσδπῖιν παιδαγωγεῖν 1}105 αυο9. 
6 οδι8ἃ Ῥγοβθαυυηῖμιν. 51. Ῥίαίο ἀθ Ἀδρ. Ὁ. 600. αἱ 

Αἰΐ, Βοπιΐ 85 δὶ ογϑαϊ ἀϊδβοηξ Ῥο886 86 δῦ Ηοπιοτο εἰ ἢ; 
"δἰοάο δὰ νἱτίμίοπι Ἰμνδτὶ, αὐτοὶ ἂν ἐπαιδαγώγουν (αὐτὶ 
ὅπη ἤεσαν. Ηΐυΐο 86π16}18 Θβὶ Ἰοουδ ᾿Α. 1, 61. 6. , 

παράγειν τινά “εὐμεοεγδ, αδάμοενδα γέοῖο Α. 1]. 21. Ὁ. τδηι πο 
1 ΠΟΙΠΡΟΒ. 8ᾶ0ρ6 βὲρηϊβοδὲ ἰὰ αυοά ρῥθενϑγδθ, πιᾶῖδ ἰὲ 
τθγΘ ἔδοϊὶ δ χαΐβ. ᾿ . 

παρακινδυνεύειν ξοήιθγθ δ γΘ Ῥθυουϊαπλ Α. 11. 23, οσῖσ. 
παρακρούειν Ο. 6. 6. (χεθ ξΕγθ). Μοίδρμογα «ωοῖδ ἃ ἰδιὰ 

ἴῃ ροηδοχαημάο ἀοΐοδθ ἔπιρυϊδα, νἱά. ΥΥο]ξ, δὰ Πεπιοῖ 
Τορῖ. 60. .ν ͵ 

παρασκευάζειν. παρεσκεύασμαι Ῥᾶταῖμδ ἱ. 6. Ῥγονπρέμε: σιπι, »"» 
Ῥοείξμηι δὲὲ τηὶϊὶ Α. 11. 23. ς.ἢ παρασκευή ἴῃ τοῖν 
Ῥοϊττοἶθ Ὀϊοιων ἀθ 80 ροιϊδδίταπι δρρδχζαῖα, φυδὶᾶ 
 αοείοτιθε ποπιέπεπι, σεμάϊα ρορείέ, οθῖ. ᾿λϑτιοδία. ο, ἣν 
οδτῖ. Ὁ. 1059. Ἀδὶς. γικᾷν οὐδεμιᾷ παρασκευὴ οὐδὲ συνωμοῦῷ 
Α. 1. 3λ. θ. πᾶσαν παρασκευὴν παρασκευαζεσϑαι. 

παρατείνειν νὰ. ἔχο. 11, δὰ Μοπομθαι. 
παρήκειν 41188 ἴῃ πϊνογδιπι νϑ]ϑῖ, μογεΐτιδεν δ: δὰ, Α.11 8 

εἰς τὸ παρῆκον τοῦ χρόνου εβῖ, αὐ ἤἄαδε πιέημς ξοπιρογα, 
ῬΙδΘροβιῖο παραΐ, διοὰϊ ἴῃ παρεῖναι, 51 ῥτγο δεῦρο: οἱ 
ΔΗια οχθπιρίυπι ποὴ πονῇ, τπἰδὶ ἴω 1110 “ξοτέθ ϑορβον 
ΑἹ. 7141. ἔνδοϑεν ςέγης ἔξω παρήκειν δὶ, ποίδηϊθ δο δ ] 135 
ἡ παρὰ περισσή. 

πᾶς. παντός το8 ου͵ιδνῖδ ποιιϊηῖδ, οὐ] 416 ἔδς1118, Α, Ϊ. 50. ὃ 
παντὸς μᾶλλον Ῥὲορτῖθ νπἰᾶρῖΒ αὐυδηα΄ ασυοαν!8. Αἰ" 
νοὶ μοϑδὶὲ απὲθ οπιπία, υἱ Μῇ. 81]. ἅ. παντὸς μᾶλλον " 

. πρὸ 
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προσεκτέον τὸν νοῦν ἡμῖν αὑτοῖς: δεὰ πιαῖον Θαδιορίοτιν ὦ 
Ῥδιβ οβδίϑῃαϊς, ὩΣΏ1] 6586 τἷδὲ ργενίοξθωηι. δίξβυπιδίσ οι θπι, 

, ὁπιήξτιο, σἰπθ οπιηΐ αμδίος Νῖ. 13. 6. ἀλλὰ παντὸς μᾶλλον 
αὐτὸς ἀπορῶν καὶ τοὺς ἄλλους ποιῶ ἀπορεῖν. Ο. 10. . παν- 
τος μᾶλλον οὕεως ἔχει. ΟΕ. Ζουπ. δὲ Ν1ρ. 7, 8, 4. 

πένθος νυἱρὸ οδὶ Ἰυοίυ:; δβοὰ Ῥιπάδγιθ πιδρ18 ῬσΟΡΥῖΘ νοσοτ 
μιδυγρδὲ ἀθ ὅρεῦ ταΐο, υὐ ποδίγυπι ζοίαίειε; δὲ ἴω Ιἰοοο 
υϊάοπι Μ. 14. 6. ἔρδβα εμέρα, Ἰδιυαιιδεε προσ Θὲ σογρογόα 
Ῥαεῖς (ιχρ. Αθη, ὅ, 7317.) 0 16]11 πων. 

πορέ οὐπὲ βρη, Ὁὲ δἰτδθ ρομϊτνυδ δοΐω, Ν. 26. Ὁ. 10. ὅπ» 
οἱ τε εἶναι “ρεςέαγ δ, μεν εἴπ} 6 αὐ --- Ο. 8. Ὁ. 

περιίςαται, περιέςη (τα8, νοϊιαῖ νοϊνθηάο 80) 6δοὸ οδβδὶῖ, ἀθνφηϊ: 
Βϑοπλοδῖη. Μιὰ. 31. τὸ πρᾶγμα εἰς ὑπέρδεινόν μοι περιέςη: 
θὲ εἰπιριϊοἱΐοκ, τὸ ἐναντίον περιέφηκεν Μ. 1. ἃ. οοπέγαγίμτα 
ϑνεηΐξ, 

σεεττευτικά Α, 1.18, τι. ἡ, " 
πηνέχα οὐτι ΟΟΥΣΘΙΔΊΪΝΙδ διι.1δ ὩΟῚ ἴΠ τπηινϑύθυπι 6 ἰοπιροῦθ. 

δβ6ἃ ἐθ ἐφ ΡΟΥ πιογεότιῖο τπϑαχρδᾶῖυν: Δ. 1. 4. ἢ. περιέμε- ᾿ 
, γον δπηνίκα (ἰοἤ ογτοαγεσίθ ὁπ Αἰμρεηδίἑελ, ἀα --- Α. 1]. 
23. Ὁ. τοτηνιναῦτα ἤδη 110 ἰοπιρογό. ἀϑιθιπι, θη Ῥτὶμβ. 
Ηΐης ἀο ἀξεὶ μοτὰ (.. 4. δ. πηνίκα ; φμαόπαπει βονα 7 τηνικάδε 
αν τπαπθ. ῬΒδθάο Ρ. 76. Ὀ. αὔριον τηνικάδε (πιογβεπ ἐπε 
εἰἐειο Ζοέξ). 

πιςεύειν βεπι λαδόνθ,. ἐνεαάδν'α δοουδαῖνο δἀάϊυπι μαρϑὲ ἴα 
Ιηβηϊῖνο, τὰ συοά ἀθ 1116, δἰνθ ψθιβοῇδᾶ, δινθ σϑ, οτγϑάϊ- 
108: Θ. α. ΟΠδτπ, 18. ὋὉμήρω πιστεύεις καλῶς λέγειν. ' 

,. Χρη. ΜοιΣ. 2, 6. 6. τούτῳ πιστεύομεν καὶ τοὺς λοιποὺς 
ποιήσειν. 81. Θ.18πὲ πείθεσθαι, Ῥίαι, Ῥμαϑάς. 424. μὴ πει-- 
ϑώμεϑ᾽ αὐτοῖς τέχνῃ γράφειν. Λοοοαῖε ἀδενιδ Ῥ6ὲ διῖγα.: 

᾿ σοπθοπι Χθη. Ογτορ. 3. 8, 24.: ἄν τούτοις ἐπίστευον 
ἐμμόνοις εἶναι" οἷ οἷς Νῖθη. 15, ο. ᾧ ἐγὼ πιστεύων ἀληϑεῖ εἶα 
γαι. ἐθέλω »». εν 

πλέθρον ἴπ τπόπσιγα ἰοπιρίεμοϊἑπιές ὁδὲ βοχῖὰ εἰδ! ρᾶγ8. 4ἀυδθ δεὲ 
δ Ῥεάιιπι Οἐδϑοσσιπι, αἀυσταπι υἢϊ8 δδὲ 14: ἀϊριτοσιῖτι 
Ῥανὶϑἐϑηθῖυπι. Ηΐηο 1 τπϑπρεγὰ φιαάγαξα αατὰλ υ]θίδτυπΣ 
δῖ ἀθοῖθβ Μ' ρϑάυπι αιδατγαϊοσυα (αμὶ δϑαυϊρδέδης 8933 
Ῥθ465 ᾳιδάε. Ῥαγιθίθηδθθ γὙ86] 9559 ἈΒθῃπΔΏ08) δϑὰυϊρδγδηΐ 
ΟΧ ἴυροτα Μαράορυΐριοα (Μαράοθυτρος Νίοτρθη, νοῦ 180 

. τη θὶπὶ, Ω Βυΐϊδϑη 766 .61). (ομξθοιξ ποδὶδ ἤοδ σιυσηθγοὺ 
εἶθ". . ' . 

πλείων. πλέον τί μοί ἐςξε πρὸς --- Ῥγοβεοὶ αἰϊσμαπέμνη αὐ --- ΔΑ. ἵ, 
6.4. ὅ:1᾽΄:. αἴἶδιυ πλέον τὸ ποιεῖν ῬγοβοεΣ 6 (θῖννδβ δυιδυὶο ἢ. 
165) Ο. 17. τὰ πλείω ταὐρίμς, ρίογμπιφμε Α..1]. 
42. ἃ, 45. ἃ. εἰουὲ τὰ πολλαϊ, 586 Ρ6. 

πνεῖν. πεπνύσϑαι δοϊπιδίυπι 6660, Υνἱνεσθ: ᾿ΐπὸ δαμέφηξδηπ ὄσηδες, 
Ἡοπιοζίουπι. -.Μ. 42. Ῥ. 

ποδαγρᾶν δΔᾺ -ἰᾷν Α. 1]. ἀ. τ. 2, ΝΞ Ξ 
ὁεοιδῖν. Α. 1.21. Ὁ. οἷον τοῦτο ποιεῖς, ταϊεδιιἀΣ ἔστιαυά., 11 4υᾶ 

ποιῶν οὐπλ ΤΟρΡΙΘΘΩΒΙΟΏΘ Οαϊοϊτες ἀθ δϑύπῆοσθ δίιθγιι : 
τῷ Οδδγα. ρ. 66. ᾿ οἷον ποιεῖς, ἡγούμωϑος ---.. Νοχιιδ τῇ 8]6 
σοηξοσε Οϑάϊκιυδ Ὡσειγαξυπι 110ἀ: 2. πιαοῖμε ἀμ ρωε! 

ς ποιδῖν βηβόε, ἐαλίέδον δ ( ἀδτδῖ6}19π.}) ἐπὶ ροδαιαῖο 4, 1]. 
21. Ὁ. - ποιεῖν ἀὰδ. Α.1], 43. ες. ΄ 

ποίημα οριις χῃοάδουηαμθ: Μ, 89. ἃ. δ δίαϊειῖδ. 
ποιητικοί ροείαε Νῖ. 41. Ὁ - ; 

, Ῥ ποικί- 
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φᾳοικίλον, οὐδέν ΜΝ. 8. ἃ, δ. ν 

ποῖος. τὸ ποῖόν τι ---; ΑΔ. ἵ. 5]. Ὡ, 3, 
πολιτεύεσθαι Ο. 14. ο. ἃ. 6. Δ. 1|, 3, ο. εἶσοῆι ἜΜ 6. 

πολιτικάς. Οἷο. ἀθ6 Εϊα. 5,233. Οἰπιὶ “(ο. λοταὲπὶ παξανς βεπένο 
ἐα “ἰξ, μὲ λαδεαί φωείδάαιι ἐππαξινι ἡμαεὲ εἰσξῖε ἀέφιυι 
Ῥορωΐαγο, φμοά Θναεοὶ πολιτικὸν νοςαπξ; φεϊξοφειιξαὶ ἀξεὶ 
φιαέφις νέγεω,, ἑαὶ α εοπιπεπίξαεθ δὲ δα, φατε ἐαρομπιὶ 
εαγίξαξθ αἔφιια «οοϊδέαξό λμπιαπα ποτὲ αδόονγοδίε. Αρ. 
Ῥοδβιιῖ παᾶθο Οἱσθεοῃΐβ νοῦρα. 26 αιΐε νυ ]βδγὶ ὩΔΌΣ ΓΙ δὲ 
Ὡἰπι8 δηβιυδῖο δϑῆδι Ππδῆς νοσθῶιὶ ᾿ῃ 16} }Πσαῖ, ατιδἃ Τίτου: 
Ῥᾶγυπι οϑηνοηΐτοῖ ]οοῖδ Μ. 35. ἀἁ,. 41. ἃ. 

ολλώκις Α.1. 49.Δ. Ηος αᾳυϊάθαπι ἰοοο ροϑϑῖ ΔΙ: χοῖβ Ῥγορτῖυς 
Θ νοάε πολλώμις ΘΘηδΒΟΣΣ δογυᾶγθ νϑ]]6: δϑὰ ςο] δὲιβ θχοιν 

Ῥ]16 φυδθ δῖ]: Ηοὶπά, δὰ Ῥῆδϑάο, 44. δοηῖϊτθξ, 1δπὶ ἢὶ 
ται πὰ ἔιΐδδ6 ὑδυπι αὐὸ Ῥοβὲ νοςθ8, εἰ, ἐάν, μή δἀνεοτθῖυ 
“πολλάκις δεἰρτηϊβοδε βογθ. Αἴάυθ δὰ ρῬμ)οβορμέσυπει αὺ 
409 ποβῖγι ]οοῦ δθηδιπι ἸΟΏΠΘ Ῥγδθδίδὶ δὰ δ ρῃ: ῇοδίο 
Ναῖὰ Ὡοῃ ποὺ νϑγϑπάυπι δδὲ σι “αέρδ, δο ;ϑ: 866 ἔρειξ 
ἧρπούδηδ. οπισεῖπο δἸϊάσασπι ΤΟΣ οὐγᾶηι 48 ΘΟχζδὶ [οἱ 
διιῖ ἐρδῖυϑ, Οτσὶρίποια δυΐθπι Ἰοου οτΐδ διιάϊοδἕ σοβτιοδοεὶ 
ΣΧ Ἰοοο ὙερΊ1 τῇ ΄φυο οοβηδίυδ συϊάθηι, ποσὶ ἔδιτειθσι ρτοῖ 
δι8 ἰάοαι υδὺ8 6δὲ, θη. 1,148. “16 ρελμεὲ τιαρσιο ἐπ Ρο 
μἷο οσὑπε δαερέ οοογία 6: ϑοάϊείο: δὶ ϑοενίια συοχις: 

οϑδδρθ.9 υἱ δοιῖ βοϊοζ' : ϑοχιθ σϑξἔοχοινήδ ΟἹοδβα ζωσοῦ: 
Οοπεασρα (ἴθ8. Ομπιὶ “α806), πιὸ ααἰτοῖϊδέ. ϑεαὰ νὸσ ταερέ 
νἱτι δ. 81 σχϑνοσδ ἸΌΣ δούνδῖ, Ῥδειπι δηΐπι χΟΙ͂ΘΓΕ δὴ σετὺΣ 
118 Ἰυηρδ8 .ς,)Δ 6 νϑ] 13 6860, ΟἸ1ΠῈ ---ἰὐ δὴ 118 σχρ]ῖοσδ οἱ 
νο]αϊῖ! οὐτὰς συοὰ ἔξαθρθ δοοίαϊξ, ---᾿ [π᾿ ρτάθοδ ἀϊοίο, 
δυΐῖθτα, ῬΟΒΊΘΥΪΟΥ χδίδο 80]8ἃ νδ]οϑῖ. 

πολύς. πολλοὶ καὶ -- δῃὶθ δἀθοῖίνα Μ, 31. ἡ. 3. ᾿ φλεθ 
ψἱ, δϑογδυῖς. 

πομπὰς δωρεῖσθαι ϑεοῖς Α, Π. 19. α, ἀϊοῖωπι ΟΡ πλδιρτϊῆσον 
ὶ ἐΐασι οἕ δρίϑηογθτ Ῥουρδγωπι. 
πόρος νῖδ, τλοάυϑ δοχυϊτθηάϊ: δϑὰ Μ, 14. ἀ. δὲ 6, υδὲ ἀρετὴ ἐν 

πρᾶγμα. διτι ποτ᾽ ἐςδὸ τὸ σὺν πρᾶγμα. αυϊὰ ἴῃ δηΐπχο δὲ 

εἰἴως ἐδίθ πόρος. [ασωδέαξεπε. Ῥοϊϊυδ δοχυΐεθιϊ δὲ ἔρι8 
- δοχυϊ ο,θηι δι ϑηϊποδὲ, 

- Ἀ.], 10. 6. (»θβο, ορίπον, σζϑβροῇαϊὶ ξὰ,. σαυοὰ τὰν ἀνε μὴ 
»ϑρόπαι 

τϑηϊδπι δ᾽ συδη; δἰδίμογθε; Μ, 20. ἃ, δίναιος γαρ ποὺ 

ψει ποῦυ--- ΝΙ. 12. 6. ἀπ μέν που---- Μ.8.ς. ἀλλὰ αἱ 
ἐ που--} δὶ νοῦθ πὸν πος ἀϊοὶξ 8. .,»δοὰ τὼ, ἀρίοςν, ἰδ 

δεβυῖδδ ἀϊβοσϊ ταὶ ιαΐϊουθδ ποι ἔδοξα." Αἀάο ποῖ. 9. δὰ Μ. 1 
οἱ οὗ, Ηοορον. ἀ6, 10, 11. ᾿ 

(- 
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(τρας ἀμ σογλα:8}) Α.ἴ.3.8Δ... οτὸ τοῦ Σωκρ. πρᾶγμα 
ἄσχημον φανεῖται, Ῥτο ἀπο ἀΐοΐ Θιίαπι ροΐοχαξ τὸ τοῦ 
Σωκράτους Ὦ.. Θ. 1ρ89 ϑοογαῖοβ θὲ αιοᾶὰ δ Θιυπὶ βρϑοῖδὲ 
Ὁ. 13. 6. πράγματα Ἀθβοῖδ πιο]εβῖᾷ: .-- ἔχειν Ὡθρο- 
τὰ δὲ ἔβοδθββοσθ Α. 1. 32. Ὁ. --- παρέχειν τινί Ἰϑροῖϊα ἔδοθε- 
86:6, τ 0] 651 8πι Ἔχ 6 γο Ο. 4. 8. ᾿ν 27. α. δὲ ἔογιιι5, πρά-- 
γματα προστάττειν ΝΜ. 9. 8. ᾿ πράγματα ᾿ἴῃ οἰντῖδίθ, 
σιισησια ΤΟΥ, ἐπιρεύίωτι ΔΑ. Ἵ, ἃ. ἃ. δὶς οἱ 1, διϊηὶ, θ. σ. 
Ὕδοῖῖ, 1. πη, ὅ, δχοευοί 6 Αἰμρωδέσπ δὲ γόγωπι ροεϊτὶ 
ΙΝογοπόνπ. ' 

᾿σεράττειν τι ἀατά ορέτᾳ ἀβέγξ, τἰπίοσ ἀρερε: ΟἽ. ἃ. γυμναζόμε-- 

τῷ τ 

΄ σεροδρομή Α. Ι. 21. ποῖ, 3. 

“τὸ πὶ . Φιν Φὦῷ “ἔπ {4 

ε"ὦ-ς 

--- «--. 

γος ἀνὴρ καὶ τοῦτο πράτεων. Χρϑη. Η6]]. 4, 8, 22 ἀεὶ, πρὸς 
ᾧ "οἴη ἔργῳ τοῦτο ἔπραττεν. ,. πράττειν τι ἀθ γδίϊοῃθ 
νἰνεμάϊ νια, τυγζάγειν. πράττειν κακῶς δοιδὰ Δηλθῖ- 4 - δυο Α.]. 59. Ὡ. 2. 

--- πράττεσθαι, υἱ φῬεουπίαπι, ὁαίβεγδ: Βῖπο μισϑὺν πράττεσθαι 
..21. 28. πλογοθάθπι Ἔχῖρογθ δὲ οᾶρθχθ. 

πρεσβεύειν, τὸ τιμᾷν (πλαροϊ ἔἕδοθεθ) παρὰ Πλάτωνι. ῬοΟ]]υχ 2, 12. 

προξενεῖν, νϑεῦυπι βτορεῖυπὶ ἀὯἀὁ6 οδίιοῖο λορρίξὶς Ῥεδὶἱοὶ,"- τοῦ 
προξένον, χυὶ δ,[τι8 οἰν11Δ118 ΟἾν 68 ἴπ δυᾷ ϑχοϊριθρδῖ. [πὰθ 
νοεδιυαι δαϊτθπι ἰγδηρί δια οἰἶδπλ δὰ γθ5 Ὀτῖναῖδβ, ταὶ Α, 1. 
43. Ὁ. προξενεῖν τινά τινε ςοποϊϊίαγο, ἔγααίετ6 αἰϊομὲ. 

προσαναπληρώσασϑαι Μ. 19. ἃ. ορῖ, υἱ ἤρυγα ἰδὲ ἀοοθὲ, Ῥγδθῖθυ 
τὰ αιδάγαϊδ, α86 αι δάδιαηῖ, σμδγίαπλ συοαιθ σα άεγ7 6, 
ἐπιρίεπάο Ἰοουπι, 481 6 γο]ϊοῖυ8 θδὲ. 

σεροσαπολαύειν ν. ἀπολαύειν. ες 
προσβιβάζειν. ἴὰ μος νοῖρο, χυδπάο ῥτὸ προβιβαΐξειν Ῥοδίταπι 

νἱαθίμν, τϑοῖϊυδ Ὀγαθροβιο χϑξοσίαν δα τε αποὰ διΣηροτΘ 
τοροοΐταπα εβὲ, υὐ Μ. 6. ἃ. Οοῃξ, προσβαίνειν ἴῃ ϑορῇ." ᾿Ἑ 
Βι οοἴ. 42, ΝΣ 

προσέχειν, ἰάδπι αμρὰ Ῥ]ρηΐαδ, προσέχειν τὸν νοῦν, αἰξεπιάογε; 
᾿ ἰῖθηα ἐπέσπιξιιπι 66, πιμρίέειπε ἐγίδιιθ 76 (νγογδιξ ΠΑ]1θχ) 

, Ι1Δ4.1}. 38. Ἐ. ' ᾿ 
προσομολογεῖν Νῖ. 8. Ὁ. Ἰάθπι αυορἃ ὁμολογεῖν, οοποθάεγδ, οοπ- 

ἀεὶ (Συ ροϑ:6 )). , εὖ 
προσποιεῖσθαι 5:01 δΔοχυΐγεσθ, θὲ, 8181 υἱῃάσοασε: Βἴπο οὐπὶ 

128. τάϑπι αυοᾷ ἀντιποιεῖσθαι, δ6ἃ οὐπὶ ποιϊϊοηθ σἐδὲ ἀγγὸ- 
εαπά Μ. δ]. 6. ει 

ὦ προστυχών Α.11. 14.6. ἰάοπι συοὰ ὅ ἐντυχών 1014. Ρ.(. Ηΐπο 
Α. 11. 11. ἃ, οὐ ᾿τοῦ προστυχόντος εἶναι τιοπ οὐὐμειἐδδὲ 65:6, 
γιοτὶ σμέφωθ σοι γ 6)". 

προσφέρειν αὐπιοσεγο, αὐλίδονε, Ργαεδόε, μἱ εἴδυπι, ταθαϊοδ- 
ταθηΐμπι, οϑῖ. : Βίης σπιθίδρῃ. Α.1]. 23. Ὁ. προσφέ- 
ρεσϑαί «ινε αβεγδ σεπὶ αἰέφμο, μεὶ αἰΐφιμο Α.]. 8. α. 

᾿οὗ πρότερον οἱ οὗ πρότεροι ΜΙ. 31.τι.1. Οοπξ, Α.1,86. εχίς, τὴν 
Αἰακοῦ τοῦ ἔτι προτέρου, χυοὰ ᾿άπιθη, “οαπὶ δὰ Ὡοπιθῃ χθ- 
Ἰδῖιιπλ δὶῖ, δὰ 1] σαπι Ὡοσΐδοι Ὡοτ ΧΟ ΡΆΠ1. ᾿ ᾿ 

σεροτιϑέναι ἀθ Ἶυβδὰ Ἰοηίοεῖ, αἱ ρδῖτῖδ, ορροβίμιπι τῷ ἐπιτάτ-- 
τεῖν ἀθ ἴγγᾶῃπο Ο. 13. ο. προτύϑεσθϑαι Ροτι67; απὰθ 
Ῥειοβοϊδοδίυς διρυπιθηιδῆο, Μ. 14. ἃ. " 

σεροτοῦ Ὡοῖ. 1. δὰ Α. 1. 14, 
προύργου, φμοὰ ἐπ γοπὶ 6τὲ, οοηβογε, νέαπι [αοὶΣ ΝΙ. 18. Ὁ. 

22. ο. 81101. Ρ Δ 
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, 88 4120 δάδλιιωξ ΒθῺ6 νυἱνσμὰϊΐ δὲ χοῦ Ῥδιδ 
Ζαισλάκδ κάταὶε δἀταϊηϊοιῖδα Α.]. 4. ἀἅ, 86. ἃ. 

ὁπείκειν εεάενε Ο. 12.ξ. δῖ6: χείοτξ ἴοοο. οΥηοφιζοσιεσε Θερε; 
Ὡδὲ ἀδενυδ (πατρίδι) οπιΐεδυδ 6εῖ, συΐδ διαὶ ἐδὲ θεὶς δο- 
εὐυδδιίνυτα τορος Ποὺ ᾿πίοιϊδοῖμπι δεῖ, ϑρά τῆοχ οὐχ 
ὑπεικεέον, ἰεΣάθαι δἰ σλδυ, μοεϊΐυπι; ζοερθοῖι Ῥοϑεϊουΐϊογυπι 
4020 παοπιογδηῖις ρὲ, ν Θ9ῳ ποῆπ γείγοοσσαϊΐοτιαίμηι, 

ὑπερήφανος : ᾿ ἱπϑοΐεπξ ᾶ (ἃ λὶ διτορδηΐοιῃ οὐπλ ἑσοϊεπεία εἰροιδοδὲ (δοντειῖεπὶρ), 
γκεόδης μὰς ἀνασωμα σαι ῥασέμ οὲ ευρετδίδ κα ρκερέναιθι : 
διτορδηῖδδ δυῖοπι ἔδοϊϊ ἐπαχϑῆ. τποίξεξωπι: οἴ. Τ)ϑηιιοείῃ. 
ΝΜ ὰ. 56. κινδυνεύει τὸ λίαν εὐτυχεῖν ἐνίοτε ἐπαχϑεῖς ποιεῖν, 
οὲ ροεὲ ρϑιιοδ, πῶς οἶχ οὗτος ἐπαχϑής ἐξιν ἤδη καὶ μείζων 
ἢ καϑ' ὅσον ἡμῶν ἑχύςῳ συμφέρει; ΤΑῚΔ ἐπαχϑὲξ ορροῖ 
ἴως οεῖ εὐςαλής εοπιπιοάμε, αυϊ δίπιι! θ5ὲ κόσμιος τγεοοίδειι 
οἱ 8ο ορροῃιῖς διζορδηῖ. Ἦλδϑθο οὔιηῖδ δαῦθ8 ΝΊ. 26. ε. 

ὑπέρχεσθαι δυργαροζθ, τπιῖο οὔδοαυΐϊο ςο]εγθ: νυν. Του. δὰ 
υἱά. ».522.12.ε. ϑίυτΖ. εχ. Σθηορῃ. ἰ ν. -- Ὁ. 5.8. 

ἑποβλέποιν ᾿τανῖΒ οοὐὴδ δερίοθγο (ὦ. 45. Ὁ, 
ὕπολαμβάνειν πιεπιῖς εοπείρενε, Ῥοπέγξ (ΔΘ θη) ΜΙ. 11. Ἐ.; 

οἰϊδα 4θ στὸ οὐοεῖα, Α.]!. 4. οσῖσ. οὖς τινας ᾧὗὕπο- 
λαμβάνομεν. ὨὈοάυςϊδ μὲπο νυϊρατῖς δὶρηϊποαῖϊο διιξιλπιδη- 
ἀϊ, ευκρτοδπάϊ. . . 

ὗὕςεραία ἢ ἢ --- Οὐ. 2. ἃ. 

Φαίνεσθαι Ο.1. ἃ. ὡς ἐμοὶ φαίνεται Ἀ. 6. αὐ οἷδτο νἱἄ6ο. 
. ϑίουϊ οὔ φημε να]εῖ πόρο ἴα υδὶ {( τοαυϊτις ϑδάθπι 
δεῖ εἰρη ποδῖῖο Α.]. 6,ἃ. ἐὰν μὴ φῶ. Νιά. Οτάπειι. 6. 135. 
ΟΡ. Ω. εἰ οἴ, οὗ, φησί τεἀυπάδε Μ. 36. ". 2. 
Α. 1|. 9. Ὁ. ὑνον 

φάσκειν 4ε :6 ἶρεο γγαεάΐςαγε Ὁ. 5. ο. 15, εχῖτ, Α. ΠΠ. 22. Ὁ. 
-- ἃ γ, οσπίεπάεγε Ο. 1Δ. ὁὅ. Α.1. 17. Ὁ. 

φαῦλος Μ. 33. ἃ. ποῖ, Σ 

Φίλιος Α. Ι, 43. Ὡ. 7. . ᾿ 

φιλονεικία ἀθ δοαιυϊδιίΐουο Ῥοηΐ Α. 1. 38. πὶ, 2. 
φυσᾷν, φύσημα 5Ἰουϊῖ 1δῖ, “ρίγαγδ, σρίγέξως, ἀθ διιροιθῖα πβιγρᾶ. 

ἴυτ, Α. ᾿Ι. 1λ, ἃ. , 

Χαΐρειν οὐτὰ τοβδίΐϊοτιθ ἴπ Ῥδγῆοιρίο ὑδυγρδίωγ, Ὁ: λεξζότη- 
τα, ἀθ 60 αυοὰ οἴει σπδρηο δἰϊου)δ τ8]0 πὲ, υὰὐ δρυά 
Χϑηορἣ. ΑὨΔΡ. 5,6,32. (48.) οὐκ ἂν χαίροντες ἀπαλλάξαιτε 
φ,0Πλ ΓΩΔΡΏΟ 1ι8]0 νεδῖσο θ᾽ θεῖ 8. Ἡϊης ϑοάθιει δβϑῃδι 

“65 ἐπιοσγοβδοσθαι Α. 11. 8. ς. οἴξε ἄν οὖν χαίροντας ἡμᾶς 
εἶναι μετὰ τοσούτων μαινομένων---;  Ἐχ νδ]οαϊοϊξοηθ χαξ 
Ὠδια ἜΝ χαίρειν ἐὰν τπΐσωπε βαοεγα Ο. ἀ. Ὁ. ΑΡῚ 

. 39. 1ηἴ. , 
χαλεπός 1) ἀϊθῆς:}16 2) δορτεϊτιἀϊηθιι ᾿Δθχθιθ, πιοϊδεέτ, Ο, 6. ἃ. 
χϑιζά τε καὶ πρωϊζά Α. 1. 7. ς. Ν 
χὐή εἰ χρῆν Ο. ὅδ. π., 2. ᾿ - 
ἀρἤσϑαν .ἡ,4, δ,τι χρῷο σεαυτῷ αυϊὰ ἀδ 6 σίαέιια:, χυϊὰ ἀξα:, 
χωριζόμενον ἐπιςήμης . 23. ἃ. οχρϊιοδῖωσ δἰδιῖπι ᾿ἴδ, υξ 5:1 ὃ 

πιρήμη μὴ περιέχει 1. 6. φυοὰ ποι σοπιρχομβοηάξίας πο- 
δομϑ δοϊλϑυλῖῖδθ, αἰνθεδιπι ἃ' δοϊϑιηῖ, 

νωρίον ερδιίζυ; βρυξδθ Βθοπιοίχίοδθ, ,“ἔξινα Μ, 46. εἀᾳ. 
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“Ὥρα υδυτρδῖων 46 ᾿υνοπῖιῖθ, υἱ Ηογ6 δοίϊδεῖς, Μ,9."». ἐν ὥρᾳ 
γα. “" - ' 

ὡς οὐπι ᾿ηάΐο.,, αυδηδο ἰγδιιδιξαπι ἔδοϊῖ, ἔθγθ δ᾽ρηϊβοδὲ φειρο 
ε΄ Ρδ, παπι, υἱ Μ. 87]. 6. ὡς ἡμᾶς ἔλαϑε ἀ2. οχῖΣ. Ο,6.8. ὡς 

ἐγὼ τοιοῦτος 86. εἰμέ: οἱ Ῥδδβδῖπι. ἈΑσίου δὲ υἱδιι8 
πδηῴο Θοάθπι ροβίτιι ὡς 688 ὑγὸ αἷξες ἑέα πᾶ», φφιαγξε 

ἁ, 5. ἃ. ὡς ἔγωγε --- αἰσχύνομαι. 581. ΑτἹεῖορ. ΤΉ Θϑπι. 395. 
ὡς εὐθὺς εἰσιόντες --- ὑποβλέπουσιν ἥμᾶς Ἐ. 6. φιιο Δὲ τ ---- 

---᾿ Ἰωβο]ῖθ υδυγραίυτι Ο. 8. η. ἀ.΄ Α. 11, 6. ;ἱ. 5. 
- ὑπερφυῶς ὡς Α.1]. 17. ἡ.1. . 
-- ὡς ἔχει ν. ἔχειν. ὡς ἔπος εξπεῖν ιιὸδ ἑΐα εἰἰπονῖνι, ῬΓΟΡε 

εἰϊχονέπι, Δ. Ἑ, ἡ, ἃ. 81.696. Α. 1]. 12. ἃ, οἷς. ὝὟ, Ἡδιηά. δὰ 
. ΗἸΡΡ. πιδ). 11. | 

ὥσαύτως, ὡς δ᾽ αὕτως Α. 1. 17. π.1. ΝΣ 
ὥςε. Μ, 84. Ὁ. ὥςε -- ἐξευρεῖν ἄν ἐξα μὲ Ῥοξυΐεξ ἐπροπίγε. 

Ἴ 

Α»- 



“ἤ,ρω “όο Ν. 6. ἃ.6, ἀ0.π.6. Ο.Δ.".2, Α.1.36. 2.1, 
38.5.6. Α..11.10..5. 13.1.8. 

“εεμσαξίνι δ ΒοΙλυ6 ΜΊ. 28. ι.. 2. ΑςουδδῖνΣ δ βο]υΐ 
1οςο Νοπιϊηδισνοσιτα, οὐ δοσσσοῃθαι ΟὈ]έσυυπ, 4.11.19,},2, 

Δοβδοιβθηὶδ δἴθιια Α. 1, 88. 
““ἀνεν Ῥέα Ἰοεὲ ρος αἰϊτδοϊλομθαι ροσιῖαῖα Ο. ἦ, π. 6. εξ: 

ἄθπι οὐπὰὶ ροηΐι, Μ, 18. ἢ.1. οδδιι Ἰοοο Ῥσζδᾶβροι 
οὑπὶ οδδὰ Ν. 34. ἢ. 1. 

ΑἸοΣ δ: δἀ5. βθῆμδ, τροταβ, οϑὲ. Νοῖίι. δὰ Α.1. 4.2. 7. 35.31.0. 
-- οἀυοδίο, πυϊτῖχ, Ῥδοάαρορυβ Α.]. 36. 37. ς. ποῖ. 

ΑἸουδάδλο Μ. ἴ. τ. 5. , 
Απιροϊχίβ, Απιδδῖγῖδ Α. 1. 40. 
Ατπο8 ογδουΐιαι Α. 11, 19, 
““παελγοπίετηξ ΔΑ. 11. 7. Ὡ. 5. 
“παεοϊμελα, Μ. ἀ.π.3.9....9. 10.π.4, 22, π. 1.6ὲ ἦ, 27.π. 1. 

Ο.5.Ὁ. 6, 12. π. 15. Α. 1]. 11, π. ἀἅ. 4.1}, 411. ἢ. 1. 13.5.5. 
. 17. οχῖτ. ΟΣ, Ἀεϊαείνα. ΑΙἸεόμεαξίνις, ὅτε αὐτὰ ΤΕ, 

Απλχαροσὰβ ῬΘσ1 0115 ργδδοθρίοσ Α. ἴ. 30. οἱπὶ ποῖ, ή, 
Αηγίυ8 Νῖ, 26. δ84ᾳ. ποῖ. 7. δὰ 8, 26. 

ι Αογίεέωπι ἀδ τοῦδ συδθ͵ δοΐδης ἤθσὶ τοί, 4, δὰ Ο. 7. 
Αογτῖοῖδ οἱ Ἱπιροτέβοια Μ. 3. τ. ἃ. 

Ατομοῖδιδ Μδοθάοηΐδο σοχ Αι. 11. 7. οὐπι Ὡοῖ, 
ΑΥΟΒΙΟΟΙΙ δϑηϊθηεῖδ Ο. 10. ποῖ, 6. 
Ασιδιιὰθ ΝΜ. 33. ᾿ 
Ατἱοῖῖρρυς Ἐμοερδαΐυθ Μ. 4. νιὰ. Ὠϊδ4ᾳ. Ῥδρ. 2, - 
Αὐβϑιίορβδηΐδ Ἰοοιδ ἴῃ οϑρὶβ οογζϑοῖιδ ποῖ, 7. δὰ (Ὁ. 8, 
Ατἴΐδχογχο Α. 1. 838. 40. 
“Ἀν εἰσμῖμε γγαεροι. ἴπ τ αχ ἔδλδιϊα ποῖδ Α. 11,24.Ὡ, 2. 

ὯΟῺ ρΡοῃίτιν Μ. 7.1. ᾧ. δηΐῖθ ν. βασιλεύς Α. 1. 36. πι. 'Ζὥ. 
-- Ῥοείρος. λόγον ὅν Ὁτο ὃν λόγον νεὶ τὸν λ. ὅν Δ, Ἰ. 5. τι. 1. 
ΑἸμϑηϊθηδβο ζδοοράδϑι)οῦ δ ΟΟἾ ΔῈ: ἣπ οὐτὰ ἀδογυπι Α. 1, 19... 
“«ἀεεγαςείο ἴθι Ἰηβαϊῖνο Ο 42. πι. 9. ζη Αἀνονδὲις 1οοὶ 

Ο, ἀ. πι. 6. -“- ἴηνογθα Νῖ. 86. χ. 8. ἀ!. ἃ. 8. 

( 4111ὁ8 Οδ]]δάδο ἔ. ἀϊνογβυθ ἃ Οδ]1[ἃ Ἡσρροηῖοι Α, 1. 31. 
ζασ τυϊδῖυδ ν, Α(ἐέγασεῖο ᾿ἰπινθτβᾶ, ὶ 

΄ Οθδ686 (Ὁ. Δ. . , 
Οἴροεο Οεϊομθηι 8] 1086 5 Θχδοσῖροιε ν᾿ 'ποῖ, 1. δὰ (Ὁ, 8, 
ΟἸοσρῃδηῖυδ ὙΤΒθιιδῖοο}8 ἢ. Μ. 82. 
ΟἸϊηϊδε ΑἸοΣθ:δάϊθ ῥδῖοσ Α. 1. 1. ποῖ. 48. 

-- , - δῖος Α.1, 31. 
Οοπιραν αν Ῥγο Ῥοεῖϊ, ν. ἄμεινον. 
Οοιηροέεογτα αυοτυηχάδπι νογδόγυπι χαῖο Ἔχο, ἴ, δᾷ ΑἹ]. ἴ, 
Οοπ)ιπεοείνμα ἴῃ, δοσῖα, ομηαυο Ν. 30. σι. 8. Ῥοϑὲ χδοέοσι:. 

Ω,. 1.π.5. 12.π,2. Ὑιά. οἱ Μοαΐί. ἐν 
. . Οχο- 
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(Οοτγοῦθᾶ, ργοϑ]μιπι 101 σοπιϊδδαπιχ Α, Ϊ, 48. 
Οοἰυτπίοιπι ρΡυραδθ Α.1. 84. ῃ. 1. 
Οτεῖα Βομὶβ ἰθριρυβ ρσραυάοε Ο, 14. Ε. ι 
Οὐο ν. Αγρυπλ. Οχιΐοηδ. ΄ 

ΤλΑράδΙΣ βἰαῖυδο Μ. 39, οἷπὶ ἘΕΧΟΙΓΕΊΙ. ΣΤ ΕἼ ἢ Ῥτορθ- 
1.168. Ὠδράδ]ιδο ρῥᾶριιθ, Α. ἴ. 35. οὐπιὶ Ὠοῖ, 

Παπιδβοῖιιδ Ῥ]διοηϊουδ ποῖ. 3. δὰ Α. Ϊ. 20. 
Πδπλοῦ Ροχῖο] 15 ργδθοθρίον Α. 1. 80. , ᾿ . 
Ταείνες Α. 1. 838. διρτῖ. ἐπι δῖνθ φωμοά αἐξὲπσεὲ Α. 1, 38, ἃ. 

-- εἰσι ν, ἡμῖν. 
ἈΠ 61 πᾶνὶ8 Ο. 1. τι. 11. 
᾿Πεπιοοτῖῖ8 Οἤηδ, ῬΙ]δϊοηΐϊοιβ ποῖ, 3. δά Α, [.-:20. 
Τωαϊζὲξ υδι8' ἀυϊάδαι Ἰορττπγὰ8, 8 ποη, ΜΝ, 5. Ὡ. 2. 

ΕἸ ρεὶ; νι, μή. 
Επαρθαοοϊε8᾽ Ν. 9. , 
Ἐρεχεξεςεὶς Μ.9... 1. 11.1.4, 23. π,5. ΑἹ, 13. χ.5.. 4.11.11...1. 
Ἐτθοδμιΐί, θυ δὲ ΕὐοΒτ Βοχΐυς Α. 1,35. ἢ, 3. 
ἙἘπυάοεγιι8, διῃ]οα Ν. 33. 
Ἑυτριά 8 Σ 6. Ῥμοθῃΐβϑῖβ 4,1], 24. δΧ Δηϊΐορᾶ 

ἃ. 11. 1 ΠῚ 4 

Φ 

μεγίστη τὰ βοετα. μγροῖμοι, Α.1,26.}.2. ΑΔ 11.11.ποῖ.1. Ευ.- 
αχατα Ιπῆπ. δ Ῥγδθδβδὴδ νϑὶ Αογιδίυτω, Ο.14.:.3., Α4.1.4.π,ἡ. 
5. Ὦ. ᾿ ΄ , ΄ 

Οεπίεϊρὲ ΔΌΒοΪαϊΣ ἸοοΟ 811ι|8΄ οδδ:8, ΔῸΣ ργδϑοθβδεογεαῖ Νῖ. 22. 
τ, {..ἴ, Ο. 9. π.5. Οοηξενιβ Ιοοο Ῥυδροβι δ περέ οὐπὶ 
β6η1. πὸϊ, 3. δὰ Νῖ. 8. ἑδοάεπι τηοάο οὐπιὶ δυρεϊδηῖνο (ὅἅπό- 
κρισις τῆς ἀρετῆς, --- δόξα τούτων) Ὡοῖ. 2. δὰ Μ. 7. «ποῖ, 7. 
δὰ Μ. 18. τς Οϑρλῖνιδ τθγοῖ8 Νῖ. 28. ἢ, 6. 

--- Οεηλίνυβ Ῥγο που ῬΘΙΒΟΏΔΙΣπι, αΐ, αιδηδο Οοηΐ- 
νιιδ Ροβδβθϑϑιοῃὶβ Θδῖ,) διιδδίδπονο 800 ροβίροῃηϊ βοῖϑὲ, :ῃ- 

οἴοτάμπι οἰϊδηῖ Ῥγδθροηϊυν, δὲ χἴα νίσθηι διπιιὶ σοῦ 2) α- 
εἰρὲ Οοπιπτοάὲ ν6] Ἱποοπινιοαϊί, “ὙὝιά. Οτάπιπι. 8. 120. ΟΒ 5. 4. 
ϑῖς Α.1. 28. Β. Ἦ καὶ πλανᾶταί σου ἦ δόξα περὶ ταῦτα; ΙΝιιτι 

“ εἰδὲ ἐγγαξ ορίπὲο ἐπ ἔΐσοο  Μ. 834. δ. ὥςε ἐξευρεῖν ἂν ὅστις 
ἔμελλεν αὐτοῦ τοὺς υἱεῖς ἀγαϑοὺς ποιήσειν (δ᾽ ἐλπι φείπιε. 
φδλπὸ γιδοίιθ ζ ἐδολεέροπ επεολοιι πιαοΐθηι). Α.1. ἀ0 ὃ. 
ἐν νῷ ἔχει σου τῷ υἱεῖ ἀντιτάττεσϑαι ὃ 4ειγνομάχγης υἱός. 
Ο. 15. 8, ὅτε μὲν γὰρ κινδυνεύσουσί γέ σου οἱ ἐπιτήδειοι καὶ 
αὐτοὶ φεύγει» --- δῆλον. Α.1 517.Ὁ. εἰ ἡμῶν τῷ ὄμματι --- 

- ξυμβουλεύων εἶπεν ---- Α.11. 23. Ὁ. ὥσπερ τῷ Διομήδει --- --, 
οὕτω καὶ σοῦ δεῖν ἀπὸ τῆς ψυχῆς τὴν ἀχλὺν ἀφελόντα κ. τ. ὃ, 
ὈΌΣ να, ποῖ, 

ὥεηι ν. Νουΐνγοη, 
Οοιρίαβ Μ. 1. π. 7. 2... 8. 9. η. 8. 45. ο. 

ΗΤοσπλοτὶ οδτηνΐηδ αμάϊισιξατ Α.1..18 ς,.ἀἅ. «-- νϑτδὺδ Δ χυοῖξ 9 
νυ ]ρΑι18 Ἔχϑίηρ]18 Ἔχ ]δηῖεβ Α.1]. 21. -- Οα. και 95, οἱϊ. 
Μ. ἀξ. ν. ποῖ. 2. --- Π.σν,192. οογζθοῖμδ ποῖ, 8. δὰ Μ. 36. --- 
για, οἱ Μαγρὶῖθ8. ᾿ 
. ο ᾿ ΟΣ 



236. " 

ΤΠ οδρδίσεμιπι τησξοο Νῖ. 1. ἃ. οὶ. Ο΄ 43. ποῖ, 
Ὑπμογάτϊᾷᾳοε Μεϊεβῖαο ἔ. Μ. 33. 34 
Τοσγρθαάο ν. νάρκη. . - 
Ἴγτειδοὶ Γεαρπιθηῖαπι ποῖ, 8. δὲ Α.]. 38. ᾿ 

γοερα]δ ἴῃ τέον οὐπι σοι. δ δ] 6εῖὶ (, {0. π. 1. 
γέγεδυαι Ῥεδοάϊοδιο ποῦ ϑδιδ)εοῖο δοοοππιπούδιμι ΝΜ, 28. π. 5. 

Χαπιμῖδα διη]οία Μ. 33. ᾿ ΄ 
Χαηιπῖρρυδ, Ροεὶο δ Ε Μ. 38. 
Χϑηορθοη ἃ Ρ]αϊοηθ εἰβηϊῆςδεὶ ογθάϊιις Α. ἷ. 40. π.1. 

Ζϑηο ἘΠοαῖθα Α. ἴ. 31. 
Ζοργτευδλ ΑἸ θ᾽ 415 ρδεάαϑορυδ Α.]. 37. 
Ζοκοδεῖγος Α.]Ϊ. 37. ᾿ 

Ν 

Βοτντοϊιηὶ, ἐγρ ἰδ δϑιδατοκι δηῖΐε. 
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